
শতাপিক সৌখীন ও পেশাদার নাট্যসম্প্রদ।য়ের অভিনয়শিক্ষক 
জ্ীফণিভূষণ বিভ্াবিচনাদ সক্কলিত 

অভিিন্ম্অ-স্পিভ্ক। 
[ সাতিত্যাচার্য শ্ীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থচিস্তিত ভূমিকা সপ্ধঘলিত ] 
কাবাশাস্ম-_নাট্যশান্ত্র_নাট্যকার-_নাট্যকলা--নাট্যসমাজ-_রঙ্জালয়-_ 

রজমঞ্চ__দৃশ্তপট- অভিনয় অভিনেতা সহ-অভিনেতা-_স্বারক--শিক্ষক 
স্শিক্ষানবীশ --দর্শক--পৃষ্ঠপোবক-_রসপ্রসঙ্গ--তাবগ্রসঙ্গ--_-যাত্রাভিনয় 
--নাটাসম্প্রদায় গঠনপ্রণালী ইত্যাদি সম্ভারে পূর্ণ। অতিনয় শিখিতে ও 
শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয়-সংক্রাস্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা 
করিতে এমন পুত্তক আর হয় নাই । বঙ্গ-রজমঞ্চের বন্ধ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 
ফটোচিত্রে পরিশোতিত, সুরম্য বোর্ড বাধাই। মূল্য ৩১ টাকা। 

_- শশী শীট শাীাীশী?়োীস্স্সপেসলিস 

শ্ীব্রজেন্্কুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নৃতন পৌরাণিক নাটক 

চ্€ী্বক্ষিভল 
[ স্থপ্রাসন্ধ নব রঞ্জন অপেরার গৌরব-নিশান ] 

বিশ্বত যুগের কালকেতু ব্যাধকে ষদ্দি সশরীরে দেখিতে চান, ফুল্পরার 
বিখ্যাত “বারমান্তা” ঘদি ভাষার তুলিকায় রঙিন দেখিতে ইচ্ছ। হয়, 
আচগ্ডাল ব্রাহ্মণের ম1 চণ্ডীকে ষদ্দি মর্তভের মাটিতে দেখার বাসন। থাকে, 
তবে চণ্ীমঙ্জল পড়,ন। এ নাটকের তৃলন। শুধু এই নাটক; গীতার মত 
চশ্তীমঙ্গলও প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে স্থান পাইবার যোগ্য । অভিনষ্বে অভি- 
নেতা ও দর্শকের চোখের জল বাধা মানে না। মূল্য ২৫০ টাকা । 

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নৃতন এঁতিহাসিক নাটক 

শনভ্সাভি লাছিল্স্ণাক্, 
[ নিউ গণেশ অপেরার কোহিনূর ] 

ঘ্বরিন্্র এক চাষার ছেলে হ'লো প্রজাপালক আদশবাদী সম্রাট । কেন? 
কি তার কারণ? কার সে প্ররোচনা--উত্তেজনা? আবার কেনই বা 
পেই মরমী দেশগ্রাণ সম্রাট পরিণত হলো! এক অত্যাচারী নিষ্ঠুর নরঘাতক 
_নুশংল দক্থাতে ? এই মনস্তত্বের বিঙ্গেষণে এবং মোগলসাম্রাজ্যের পতনের 

রঃ হস্ত নাটক । এর প্রতিটি চরিত্রের ক্রমপুষ্ি, সহজ সংলাপ 
'অঙ্িনো ও দর্শকের প্রাণে বিস্ময় জাগায়। মূল্য ২*৫* টাকা। 



নষ্ট কোম্পানির মহার্থ মণি 

নটনায়ক শ্ররীন্থুজিত পাঠকের 
কারক মলে-- 

গ্রস্থকার । 



্তন্বি্কা। 
*সাস্শি্ & )সজাপস্মিত 

“তক্তের ডাক* নাটক গত ছুই বৎসর যাবৎ কলিকাতার নিউ 

গণেশ অপের! পার্টিতে অভিনীত হইতেছে । নাটকের প্রধান চরিত্র 
অক্ষমের হাতে ন্তত্ত হওয়ায় নাটকটির অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। 

কিন্ত ভক্ত গ্রহলাদের কাহিনীর অস্তনিহিত আবেদনের সঙ্গে এদেশের 

মানুষের প্রাণ এক তত্ত্রীতে বাধা, তাই তার গতি অগ্রতিহত, তাই 

সাহিতোর মণিকোঠায় এ সম্পদ অমর অক্ষয় হইয়া আছে। 

জনগণের অর্দনে অর্থাৎ আবেদনে চিরদিনই ভগবান্ মাটির পৃথিবীতে 
আবিভূর্ত হন, তাই তার নাম অনার্দিন। প্রধলের অত্যাচারে ছূর্ববল 
যখন নিশ্পেষিত হয়, অসংখ্য মানুষের ক্রন্দন যখন ব্যাকুলতাবে সেই 

পরিত্রাতাকে চাওয়ার মত চায়, তখন বরাতয় হত্তে তিনি আসেন 

তৃষ্টের দমনে। এ তাঁর অভাব নয়, স্বভাব। তাই তিনি আসিয়া" 

ছিলেন নৃসিংহরূপে গপ্রহ্নাদের ব্যাকুল আহ্বানে । 

কাদিতে জানি না, চাহিতে পারি না, বিশ্বাস করি না ষে 

কটিকত্তস্তেও তিনি আছেন; তাই মালঞ্চে ফুল ফুটিল না, বাশীতে 

বাজিল না সুর! 

"যাহা চাই, তাহা ভূল ক'রে চাই, 

যাহা পাই, তাহা চাই, না।” 

ইতি-_ 

হানার | দীন গ্রস্থকার । 
সন ১৩৬৭ সাল 



কুন্গীলবগণ ৷ 
স্পুক বত" 

নারায়ণ, চতুভূ'্জ ( নারায়ণের ছল্পর্ূপ ), নারদ । 
হিরণ্যকশিপু  **, *** দানবরাজ। 
অন্গহলাদ 

এ পুরন! 
প্রহলাদ 

অরণ্যাক্ষ * চি হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতুণ্পুত্্র। 
ধুরদ্ধর 5০৬ 5০০ মন্ত্রী । 

মডক ০ ৮ সেনাপতি । 
নরক রি ও নগরাধ্যক্ষ। 
ষণ্ড ** রি দৈত্যগুরুর পুত্র । 
চক্রপাণি --* ৮০" জনৈক প্রজা । 
হরিশরণ হত * বৈষ্ণব । 

কুমস্ত্র, রক্ষী, পুরোহিত, *ী বৈষ্বগণ, ছাত্রগণ। 

রী 

কয়াধু *** টা রাণী। 
ভ্রিজট ৷ ৪5 2 দাসী । 

বিনতি -** ৯** চণ্ডের শী। 

পারিজাত *০* *** মড়কের কন্তা । 

মুক্তি, সহচরীগণ। 

পা” অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোতাবে নিষিদ্ধ । 



গ্রীব্রজেন্্রকুমার দে এম-এ, বি-টির অভিনব অবদান 
রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘা তপূর্ণ কাল্পনিক নাটক 

শলভ্ঞ্াযাজ্রন্জী 
[নট কোম্পানির দলের কোহিনুরমণি ] 

কত পণ্তিতকে নিয়া কত নাটক রচিত হইস্থাছে, মূর্থকে নিয়া ঘে কি 
রমণীয় নাটক গ্রথিত হইতে পাবে, এই “সত্য শ্রদী*্ই তাহার জলস্ত 
প্রমাণ । খঙ্গপাণির অসাধাবণ মনোবল ও সত্যরক্ষায় সর্ববন্ব পণ নাটকের 

পত্রে পত্রে শিহরণ জাগায়। সামান্ত মন্দিররক্ষকের মহত্ব, মস্ত্রিকন্তার 

বিচিন্্র শ্বদেশপ্রেম প্রাণে আনন্দের লহর তোলে । প্রাণে মহোলাপের 
ঝড় বয়। অভিনয্ষে হয় চরম পরিতৃপ্তি। মূল্য ৩*৫০ টাক!। 

পাস শত দিস সা শেপ | পাপী 

ীবরজেশ্রকুমার দে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ ল্লীগাথামূলক নাটক 

ভ্ভাঙ্গ্েল্স হ্বভিল 
[ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার জয়পত্র ] 

করুণবস ও হাস্যরসের অপূর্বব সমন্বয়, অশ্রুর ধাবাবর্ষণের সঙ্গে নির্মল 
হাসির ম্সিপ্ধ আণোক, পল্লীসমাজের অপূর্ব আলেখ্য এই নাটক । গর্গের 
মহত্ব, ভাগ্যবিড়ত্বিত পিতৃমাতৃহীন কক্ষের জীবনের পদে পর্দে বাধা, বিচিত্র 
ও মাধুরীর সরস মধুর বাদবিসম্বা্, লীলা-কষ্কের নির্মল দ্েহভালবাসা 
মর্মম্পর্শা ভাষায় বূপায়িত। যাক্রাঙ্জগগতের সমস্ত রেকর্ডকে ক্লান করি- 
রাছে এই “ভাগ্যের বঙ্ি'। মৃঙ্গ্য ২৫* আড়াই টাকা । 
শা 

্রীজিতেল্ানাথ বসাক রচিত পঞ্চাঙ্ক এতিহাসিক নাটক 

ভলাভ্নম্বাজঈ 
[ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অতিনীত ] 

দীর্ঘশতাব্দী পরে নীরব কক্কাল মুখর হ'য়ে উঠলো । জ্যোতিষের বাণী 
-আমি ভারতের দ্বিতীয় নূরজাহান হবো।” সেকি আমার দোষ? 
মুসলমান ব'লে- _বাইঙ্ত্রি +লে যারা আমাকে মানুষের মধ্যাদা দিলে না, 
সতী চন্ত্রপ্রভার বিচারে ধারা আমাকে দীঘির জলে ডুবিয়ে মাবুলে-__ 
তাদের বিচার কে করবে। এই জিজ্ঞাসা নিয়েই এই নাটকের জন্ম । 
অল্প লোকে জমাট অনিনয়। মুল্য ২'৫* আড়াই টাকা । 



স্ডত্শন্্ ব্ডাম্ষ 
পরা & স্ব 

সুচনা । 
বন্দিশাল!। 

গাতক$ বৈঞ্ণবগণের প্রবেশ । 

বৈষ্বগণ।-_ 

সীত ॥ 

ভূভার-হরণ হরি, 

কবে হ্রিবে এ হূর্্বহ ভার অবনীতে অবতরি? 
ধরার রোদনে পাষাণ ভেদিল, মরুভূমি হ'লে! জল, 

তিতিল ন! হায়, দীনের শরণ, তোমার মর্দ-তল ; 

পাপীর তাড়না কত সহি আর? 

ধরে না নয়নে এত অশ্রখার ; 

অগ্গতির গতি তুমি বি প্রভূ, দাও হে চরণতরী। 

হলিশরণের প্রবেশ । 

হরিশরণ। ওরে, আর তয় নাই। আনন্দ কর্--আনম্দ কর্। 
শ্রবিষ্ুকে বধ করবার জন্ত দানবরাজ হিরপ্যাক্ষ স্বর্গ মর্ভ রলাতল 

তোলপাড় কচ্ছিল। দর্পহারী নারায়ণ সরোবরের তলার আত্মগোপন 

করেছিলেন। পাষণ্ড হিরণ্যাক্ষ ক্রোধে অঙ্ধ হ'য়ে সরোবরেই প্রবেশ 

& ১) 



ভক্তের ভাক [ চন! । 

করুলে। সেই কাল-সরোবরে বরাহরূগী নারায়ণ করাল দংগ্রাথাতে 
তার দানবলীলার অবসান করেছেন। বিষুঃঘ্বেষী মহাপাপী হিরণ্যাক্ষ 
মরেছে । আনন্দ কর্--আনন্দ করু। 

বৈষুবগণ। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি ! 
[ ১ম বৈষব ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

১ম বৈষব। হিরপ্যাক্ষ মরেছে, কিন্ত তার তাই হিরণ্যকশিপু তো 

বেঁচে আছে। 

হরিশরণ। বেঁচে থাকলেও সে আর ফিরবে না। নির্বোধ হিরণ্য- 

কশিপু প্রতিজ্ঞা ক'রে তপস্য। করতে গেছে, অমর বর না নিক্কে আর 

গৃহে পদার্পণ করুবে না। অমর বর কেউ কখনও পায় নি, সেও 

পাবে না; কাজেই আমাদের কাছে সে ম্বত। এইবার রাজা হবে 

হিরণ্যাক্ষের পুত্র অরণ্যাক্ষ। সে বৈষ্ণব না হ'লেও বিষুরদ্বেষী নয়। 
১ম বৈষব। বৈষ্ণব বলে তার পিতা আমাদের বন্দী ক'রে রেখে 

গেছে। সে কি আমাদের মুক্তি দেবে ভেবেছে? 
হরিশরণ। হ্যা বংশি, আমি জানি, অরণ্যাক্ষ রাজ্যরশ্মি হাতে 

পেয়ে প্রথমেই দেবে আমাদের মুক্তি। আনন্দ কর- আনন্দ কর। 
ওই শোন, -কারাঘ্বারের লৌহশৃঙ্খল ঝন্ঝন্ ক'রে খুলে গেল। মুক্তি 
আসছে, মুক্তি ! 

১ম বৈষ্ব। মুক্তি না! হ'য়ে মৃত্যুও হ'তে পারে হরিশরণ। না 

আচালে বিশ্বাস নেই। [ প্রস্থান । 

হরিশরণ । কতদ্দিন-কতদিন তোমার পায়ে ফুলজল দিই নি 
ঠাকুর! গুহ হয়তো অরণ্য হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন কেউ হয়তো 

ছুটো৷ চালকলাও দেয় নি। আবার ধাবো আমি, আবার তার মন্দির 
আরতি ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হবে। মুক্তি-_মুক্তি--সুক্তি। 
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হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ । 

হিরণ্যকশিপু। মুক্তি নেবে? নেবে মুক্তি? 
হরিশরণ। একি! রাজভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ? 
হিরণ্যকশিপু। আর রাজভ্রাতা নই, হ্বয়ং রাজ হিরণ্যকশিপু। 
হরিশরণ। আপনি রাজ।? 

হিরণ্যকশিপু। বড নিরাশ হয়েছ, না? ঝসে বসে এতক্ষণ 

মুক্তির স্বপ্র দেখছিলে বুঝি? মুক্তির বার্তা আমি এনেছি। তোমার 

নাম কি? 

হরিশরণ। আমার নাম হরিশরণ । 

হিরণ্যকশিপু। তুমিই তো বৈষ্বদের দলপতি । আমার ভ্রাতা 

মহারাজ হিরণ্যাক্ষ যখন পলায়িত বিষুর সন্ধানে যাত্রা করেন, তখন 
তুমিই না তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলে, “এই যাত্সাই তোমার 
মহাযাত্রা হোক”? 

হরিশরণ । আরও বলেছিলুম৮-প্রাজ। তুমি, ধর্মের রক্ষক ; তবু 

বিনা অপরাধে তুমি আমাদের ধর্মে আঘাত দিয়েছ। ধার নাম বিলুপ্ত 

করবার জন্ত তুমি রাজ্যময় অত্যাচারের ঝঞ্চা বহিয়ে দিয়েছ, তার 

হাতেই যেন তোমার ধ্বংস হয়; তোমার ছিন্নভির দেহ যেন শেয়াল- 
শকুনে টেনে ছিড়ে খায়।” 

হিরণ্যকশিগু। অভ্ভিশাপ তোমার সফল হয়েছে ঠাকুর। কিন্ত 
রসনায় যার এত বিষ, তার স্থান লোকালয়ে নয়, য্মালয়ে। তবু 

আমি তোমাদের মুক্তি দেবো; কিন্তু এক সর্থে। 

হরিশরণ। সর্টা বোধ হয় এই যে, আর আমরা কেউ হরিনাম 
মুখে আনবে না। 
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হিরণ্যকশিপু। মুখে তো আনবেই না, মনের কোণেও ঠাই দেবে 

না। তোমাদের বিগ্রহগুলোকে এই বন্দিশালায় আনিয়ে দিচ্ছি) মুক্তি 

যে চায়, সে আমার সম্মূধ তার বিগ্রহের মাথায় পদাঘাত করুবে। 

হরিশরণ। আপনি পারেন আপনার পিতা মহধি কশ্ঠপের মাথায় 

পদদাধাত করতে? 
হিরণ্যকশিপু। মহধি কশ্তুপ আর বিষুতে অনেক প্রতেদ। এই 

বিষ্র ছলনাতেই দানবজাতি সাগরমথিত অমুতের অংশ পায় নি, 

এই কুটচন্রী ধূর্ত দেবতার চক্রান্তে মাজ আমি ভ্রাতৃহীন ! জীবহিংসা 

চরিতার্থ করতে যে অস্পৃশ্ত ববাহরূপ ধারণ কর্্তে পারে, বন্ত বরাহের 

মতই আমর! তার মাথায় লাঠি মারবো; পুজা তার প্রাপ্য নয়। 
হরিশরণ। আপনার পুজো না পেলেও শ্রীবিষণর ক্ষতি হবে না। 

কিন্ত তীর মাথায় লাঠি মারবার কল্পনা করবেন না, তাহ'লে অগ্রজের 

পিছে পিছে আপনাকেও যমালয়ে যেতে হবে। 

হিরণ্যকশিপু । যমের ভয় করুবে তোঁমর। পিপীলিকার দল । হিরণ্য- 
কশিপু যমকে জয় ক'রে এসেছে । ক্রদ্ধার বরে সে দিনে মরবে না, 
রাত্রিতে মরবে না; পুরুষের হাতে তার মৃত্যু নেই, স্ত্রীলোকের হাতে 

তার মৃত্যু নেই; জলে তার স্ৃত্যু হবে না, স্থলেও তার মৃত্যুযোগ 

নেই। হিরণ্যকশিপু অমর। 
হরিশরণ। মর্তবাসী কখনও অমর হয় নি, কখনও হবে না। 

সাবধান রাজা, আপনার অগ্রজ ঠবফবদের যে নিধনবজ্ঞ আরম ক'রে 

গেছেন, আপনি ভূলেও তাতে ইন্ধন দেবেন না। তাহ'লে-_ 

হিরপ্যকশিপু । তাহ'লে কি? বিধুঃ তাদের উদ্ধার করুতে নেমে 

আস্বে? আমি তাই চাই। আমার সেই জাতিত্োহী ভ্রাতৃহস্তা পরম 

শত্রুকে আমি মুখোমুখি দেখতে চাই। 
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হরিশরণ। কিন্তু শত্রভাবে তাকে দেখতে চেও না। আমাদের 

সঙ্গে ক& মিলিয়ে তার বিশ্বমোহন শহ্ধচক্রগদাপঘ্মধারী চতুতূ'্জ 

মুত্ধিকে আহ্বান কর। সৌন্দধ্যের অনস্ত আধার তিনি,_তার বরাহ- 

ব্যান্-সিংহ রূপ তুমি আহ্বান করো না। তার অনিবাধ্য ফল 

| 
হিরণ্যকশিগু । অমরের মৃত্যু ! 

হরিশরণ। অমর তুমি নও, সব মর্ভবাসীর মতই মরণশীল। নারী 
পুরুষ ছাড়াও আর একটা জীব জন্মাতে পারে, জলস্থল ছাড়া আরও 

কোন স্থান তোমার মৃত্যুর ক্ষেত্র হতে পারে। 

হিরণ্যকশিপু। দিন রাজি! ছাড়া আরও একটা সময়ের উত্তব হ'তে 

পারে। হাঃ-হাঃশহাঃ! 

হরিশরণ। হাসির কথাই বটে; কিন্ত এ হাসি থাকবে ন৷ 

রাজভ্রাতা। 

হিরপ্যকশিপু । বল, তোমাদের মধ্যে কে মুক্তি চায়? 

হরিশরণ। যে চায় চাক, আমি চাই না। 

হিরণ্যকশিপু॥। তুমি বিষুপুজ। ত্যাগ করুবে না? 

হরিশরণ। না; আগে তবু ছু'বেল! পুজো করেছি, এখন অই্টগ্রহর 
নামকীর্তন করবে । 

হিরপ্যকশিপু। বিষুঃ আমাদের জাতির শক্র। 

হরিশরণ। তিনি কারও শক্র নন্। 

হিরণ্যকশিপু। তোমাদের রাজাকে সে হত্যা করেছে। 

হরিশরণ। হৃত্যা করৃতে তিনি তে। এগিয়ে আসেন নি, রাজা 

নিজে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে মৃত্যু চেয়ে শিয়েছেন। হ্যায় আবর্জন। 
এই দেবছেযী পাবণ্ঁ- 
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হিরণ্যকশিপু। ব্রাহ্গণ ! 
হরিশরণ। ক'জনের মুখ চাপা দেবে তুমি? প্রজাদের ঘরে ঘরে 

কান পেতে শুনে এস, রাজার মৃত্যুতে কেউ একটা নিঃশ্বাসও ফেলছে 

না। মুখ ফুটে যদি তার! মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো, তাহ'লে 
তাদের আনন্দ-কোলাহলে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত হ'তে! । 

সত্ির একট! আবঙ্্দনা দূর হয়েছে, আর একটা আবজ্জনা তুমি _কবে 
মৃত্যু তোমায় গ্রাস করুবে, আমি সেই শুতদিনের প্রতীক্ষা কণচ্ছি। 

হিরণ্যকশিপু। আর প্রতীক্ষা করতে হবে না। রাজদ্রোহি, 

জাতিজ্রোহি, বিষুণর পদলেহি কুতুব, আজই তোমার জীবনের শেষ 
দিন। [ তরবারি উত্তোলন ] 

অন্নণ্যাক্ষের প্রবেশ । 

অরণ্যাক্ষ। কাকে হত্যা করছেন কাকা? এ যে ত্রাঙ্মণ! 

হিরণ/কশিপু। না-_না, এরা সব রাজন্রোহী চগ্ডাল। 

অরণ্যাক্ষ। তবু এর! বেষ্চব, ম্বত্যুতয়েও এরা এদের আরাধ্য 
দেবতাকে ত্যাগ করেন নি। পিতা এদের সব কেড়ে নিয়েছেন, তবু 

এদের মাথা! নোয়াতে পারেন নি। দৈত্যক্লের এরাই তো ত্য । 
এ জাতকে তুলে ধরবার শক্তি এদেরই তো আছে কাকা। তরবারি 
কোববন্ধ করুন, আম্মন, নতজানু হ'য়ে আমরা এদের কাছে ক্ষমা 

ভিক্ষা করি। 

হিরণ্যকশিপু । কি বল্ছে। তুমি কুলাজার ? এদের আরাধ্য দেবত। 

বিষ্ুর হাতেই না৷ তোমার মহামান্ত পিতা নিহত? 
অরণ্যাক্ষ। সেজন্ত পিতাই দ্বায়ী, বিষু দায়ী নন। 
হিরপ্যকশিপু । মহাবীর হিরণ্যাক্ষের পুত্রের মুখে এই ভাষা! 

0৬) 



সুচনা । এ ভচ্ক্তর ভাক 

অরণ্যাক্ষ। ইচ্ছা হয় আমাকে দণ্ড দিন, কিন্ত এদের আপনি 
মুক্তি দিন কাকা। 

হিরণ্যকশিপু । কখনই না; আমি এদের হত্যা করবো । 

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে সবোবরের বরাত হয়তো মস্ত হৃস্তী হয়ে 

প্রাসাদে প্রবেশ করুবে। বৈষণবের হত্য। বিষু$ কখনো সইবেন না। 

আমি পিতাকে হারিয়ে গুথিবী অন্ধকার দেখছি, পিতৃব্কে হারিয়ে 
আর জীবস্তে মৃত্যু চাই না। 

হরিশরণ । পাঃ_-চম্ৎকার ! হিরণযাক্ষের এই পুত্র! দীর্ঘজীবী 

হও বালক, দীর্ঘজীবী হও। 

হিরণ্যকশিপু । অরণ্যাক্ষ ! তোমার পিতা জীবিত থাকলে তিনি 

তোমাকে হয়তো হত্যাই কর্তেন। আমি তোমার এই প্রথম শুদ্ধত্য 

ক্ষমা করুলুম। দেখতে ন। পার, বেরিয়ে যাও); আমি এই ঠৈষঝবদের 

রক্তে আজই রাজপ্রাসাদ ধৌত করুবো। আন্থক বিষুঃ তার সর্ব. 
শক্তি নিয়েঃ। আমি তাকে দেখতে চাই। 

হরিশরণ। অচিরেই তুমি তাকে দেখতে পাবে । আমি তাকে 

আহ্বান করি, তূমি আমার শিরশ্ছেদ কর। গুশুক্লাশ্বরধরং বিষুং-_ 

হিরণ্যকশিপু। হরিশরণ! [ তরবারি উত্তোলন ] 
অরণ্যাক্ষ। আমার একটা কথ! ছিল কাকা। পিতার মৃত্যুর 

পর এ রাজ্যের রাজা কে? আপনি না আমি? 

হিরণ্যকশিপু । তুমিই রাজা । তোমার নাবালকত্ব শেষ হলেই 

আমি তোমায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করুবে!। 
অরণ্যাক্ষ। এ কার বিধান? 

হিরণ্যকশিপু । তোমার পিতার । প্রমাণ চাও? 

অরণ্যাক্ষ। না কাকা, আপনার কথাই আমার শিক্সোধাধ্য। আজ 
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আমি চ'লে যাচ্ছি। যেদিন আমি সাবালক হবো, সেদিন আমি 

আপনার হাত থেকে রাজ্যট! যেন ফিরে পাই, আর যেন পাই 

পিতার গচ্ছিত জনসম্পদের হিসাব। দেখবেন, একট! সামান্ত প্রজারও 

যেন অকালমৃত্যু না হয়! [ প্রস্থান । 

হিরণ্যকশিপু । অপদার্থ, বংশের কলঙ্ক । 
হরিশরণ। কলঙ্ক নয়, গৌরব। 

হিরপ্যকশিপু | চুপত মৃত্যুর জন্ত প্রস্তত হও । 

কয়াধুর প্রবেশ। 

কয়াধু। মৃত্যু ছাড়া কি তোমাদের কথা নেই? বথায় কথায় 
ছু-ভাই অসংখ্য জীবহত্যা করেছ। ক'জনের প্রাণ দিতে পেরেছ 

বল দেখি। একজন পাপের দণ্ড নিয়ে চলে গেছেন, এ দেখেও কি 

তোমার শিক্ষা হবে না? 

হিরণ্যকশিপু। না। তিনি অগ্রজ, চিরদিন আমার আগে আগেই 

তিনি চলেছেন, আমি অনুজ, মৃত্যুর পরেও আমি তার আদর্শ ই 

অনুসরণ কর্ুবো। স্ত্রী চরণের দাসী, পুক্র ভ্রাতুপ্ুত্র বেব্রাঘাতে 

শাসনের যোগ্য--তাদের উপদেশ হিরণ্যকশিপুর জন্ত নয়। 

হরিশরণ। যাও মা, যাও; এ নরকে তুমি আবার কেন এলে 
মহারাণি? আমি মর্বো, বৈষফবের রক্ত দিয়ে এ প্রাসাদ রঞ্জিত 

ক'য়ে যাবো, দেখি তার আসন টলে কি না। 

করাধু। ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, এ ছুরপনেয় কলঙ্ক থেকে বংশটাকে 
রক্ষা কর। একজনের শোচনীয় পরিপাষের কথ। শুনে প্রতি মুহূর্তে 

আমি আর একজনের পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি। এতই যদি 

এঁদের জেদ, ত্যাগ কর বিষুঃর আশ্রর--ক'রো না মুখে হরিনাম । 
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হরিশরণ। রাজ্যের সবাই যদ্দি তাকে ত্যাগ করে, তবু আমি 
ভুলবো না তার নাম। 

কয়াধু। তোমার জন্ত নয় ঠাকুর, তোমার জন্য নয়। আমার 

মুখ চেয়ে তুমি নিজেকে রক্ষা কর, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। 

হিরণ্যকশিপু। কয়াধু! 

কয়াধু। ওগো, সাধ ক'রে নিজের ধ্বংস ডেকে এনো। ন|। 
হিরণ্যকশিপু। আমার ধ্বংস জলে নেই, স্থলে নেই, দ্রিনে নেই, 

রাত্রিতে নেই, অস্ত্রে নেই, শস্ত্রে নেই; শ্ত্রী-পুরুষ কারও হাতে আমি 
মরুবো না। ম্বর্গ মর্ভ রসাতলে কে আছে এমন শক্তিমান, ষে 

হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস কর্ৃতে পারে? 

হরিশরণ। তার নাম শ্রীবিষু। 
হিরণ্যকশিপু। ডাক তোমার শ্রীবিষ্ুকে। [তরবারি উত্তোলন ] 
কয়াধু। রাজা,-_[ তরবারি ধরিয়া ফেলিলেন ] 

হিরণ্যকশিপু । স'রে যাও পথের কণ্টক। 

[ কয়াধুকে প্রবলবেগে ঠেলিয়৷ দিলেন, কয়াধু পড়িয়া গেলেন ] 
কয়াধু। উ$ শুনলে না, কথা শুনলে না। কেউ বুঝলে ন৷ 

আমার অন্তরের ব্যথা। হে মহযি কশ্ঠপ, রক্ষা কর, রক্ষা কর তোমার 

সস্তানকে | ছুর্শতি দৈত্যবংশের ন্ুবুদ্ধি দাও কুলপুরুষ, স্থযুদ্ধি দাও। 
উঃ--এ কি বেদনা,--উঃ-_ 

[ গ্রস্থান। 
হরিশরণ। এস ছুর্মতি দানব, ঠবঞ্চবের রক্তে তোমার তরবারি 

রঞ্জিত কয় । 

[ হিরপ্যকশিপু হরিশরণের বক্ষে তরবারি' বিদ্ধ করিলেন ] 
হরিশরণ। ও বিষ গু বিষ গু বিষুঃ। হিরপ্যকশিপু, তোমার 
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ধ্বংসের বীজ আজ তুমিই বপন করলে । এই বৈষ্ণবহত্যার মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে অচিরেই করুতে হবে। সেদিন বেশী দূরে নয়। 
সেদিন এমনি ক'রে তোমারও বুকের রক্তে ধরাতল সিক্ত হঝে। 

আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ওই শোন আকাশে বাতাসে । 

বেজে উঠেছে তার আগমনী গান। 

[ নেপথ্যে শঙ্খনাদ ] 
হিরপ্যকশিপু। কিসের শঙ্খধব ন? 

হরিশরণ | শ্বাগতম্-_শ্বাগতম্-_ম্বাগতম্। 
[ টলিতে টলিতে প্রস্থান । 

হিরণ্যকশিপু। এত শঙ্ধধবনি কচ্ছে কে? [অগ্রসর হইলেন, 

তাহার মাথা হইতে মুকুট পড়িয়া গেল ] 

ভ্রিজটার প্রবেশ । 

ভ্রিজটা । ও রাজা, 

হিরপ্যকশিপু । কি রে ত্রিজটা? 

ভ্রিজটা | দেখবে এস, রাণী-মার কোলে সোনার চাদ এসেছে। 

হিরণ্যকশিপু। সেকি, কোথায়? 

ভ্রিজটা। অন্দরের পথে। বোধহয় ঘাস্টা খেয়ে পড়ে গেছলে। 

হিরপ্যকশিপু। হ্যা, হ্যা, আমি জানি। 

ভ্রিজটা। ছাই জান তৃমি। চাদ্দিকে লোকজন গিসগিস কচ্ছিল 
তে।? ওমা, সব দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমুতে লেগেছে। বল্লে বিশ্বেস 
করুবে না, কোথাও কিচ্ছু নেই, একরাশ কুয়াশা এসে জায়গাটা ঘিরে 
রেখেছে। আর চাঙ্দিকে বত রাঞ্জির শাখ বাজছে। ও রাজা, এ 

কে এলো? আমার যে ভয় কচ্ছে। 
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হিরণ্যকশিপু । ভয় নেই ত্রিজটা। দৈত্যবংশে কোন মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেছেন । 

ত্রিজটা। একি রাজা, তোমার মুকুট মাটিতে পড়ে কেন? 
হিরণ্যকশিপু। তাইতো, অসাবধানতায় কখন পড়ে গেছে। 

[ মুকুট তুলিয়৷ মাথায় দিলেন | 
ভ্রিজট1। তোমার পা টল্ছে যে! 
হিরণ্যকশিপু। না-না, কে বল্লে? তুই দেখছিস না বুকে 

আমার আনন্দের জোয়ার কয়ে যাচ্ছে? কোন সন্তান আমার প্রাণে 

এমন আনন্দের লহর তুলে জন্মগ্রহণ করে নি। নবজাত এই দৈত্য. 

শিশুর নাম হবে প্রহলাদ। আনন্দ কর্-আনন্দ কর্, দৈত্যকুলে 

প্রহলাদ এসেছে । আর কেউ কীদ্বে না, আর কেউ মর্বে না। 

[ প্রস্থান । 

ভ্রিজট।। নামট। শুনেই ষে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে গে! । 

এ কে এলো? কোন্ অপদ্দেবতা এসে জন্মালে। ? রাজ। তে। আহলাদে 

আটথানা। পেহলাদ ওর শ্বগগে বাতি দেবে! দুর _দূর। 
[ প্রস্থান। 
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প্রথম অঙ্ক । 

প্রথম দশ £ 

গুরুগৃহ। 

ছাত্রগণসহ অন্ধুহলাদ ও প্রহ্লাদের প্রঘেশ । 

প্রহনাদ ব্যতাঁত সকলে গাহিতেছিল । 

ছাঅগণ।-- 

গীত। 
জ্ঞানের প্রদ্দীপ হ্বালিয়ে দে মা, জন্ধ হ্র্দি-কন্দরে। 

উঠুক ফুটে কুম্দ কুহ্ুম মক্ষভুমে মন্তরে ॥ 

অজ্ঞানতার অন্ধকারে কত জনম তলিয়ে আছি, 

কলুর খানির চৌদিকে মা, পশুর সস ঘুরিয়াছি ঃ 

বিভা দে ম। বীণাপাণি, 

জ্ঞান দে হাদে জ্ঞানদায়িনি, 

অহরহঃং রহ জেগে ওম! মোদের অন্তরে ॥ 

[অচ্ুহলাদ ও প্রহলাদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

অন্হলাদ। প্রহলাদ ! 

প্রহলাদণ। আমায় ভাকছে। দাদা? 
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অন্ুহলাদ আবার বুঝি সেই ছাইভম্ম ভাবছিলি? 
গুহনাদ। ভাবতে কি আমি চাই দাদা? আমার জোর ক'রে 

ভাবিয়ে তোলে। 

অন্হলাদদ। তুলবে না? আমর] সবাই এক সঙ্গে বসে পড়ি, 
আর তুই ঘরের এক কোণে চুপটি ক'রে বসে থাকিস। আমরা 
বাগ্েবীর কাছে দিব্যজ্ঞান প্রার্থনা করি, তুই মুখে খিল দিয়ে দাড়িয়ে 
থাকিস। কারণ কি শুনি? 

প্রহলাদ। ও অসার বস্তুতে আমার কোন লোভ নেই দাদা । 

অন্ুহলাদদ। কি অসার বসত? 

প্রহলাদ। জ্ঞান। 

অনুহলাদ । বলিস কি হতভাগা? এই জ্ঞানলাভের জন্থ কোটি 

কোটি মহাজন শান্ত্-সমুদ্র মন্থন ক'চ্ছে, আর তোর কাছে তার কোন 

মূল্য নেই? 

প্রহলাদ। না। জ্ঞানে শুধু অহদ্ধার বাড়ে। ধাকে পেলে জীবন 
সার্থক হয়ে যায়, জ্ঞান দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না দাদা। কোন 

শান্তা আজ পর্য্স্ত তাকে বেধে এনে দিতে পাবে নি। 

অচ্্হলারদ। কাকে? 

প্রহলাদ। শ্রহরিকে। 

অনুহলাদ। আবার তুই সে সর্ধনেশে দেবতার নাম কচ্ছিস 

প্রহলাদ? এখনও তাকে ভূলতে পারিস নি হতভাগ।? পিতার রক্ত 

চক্ষু কি তোর মনে নেই? এই হরি আমাদের জাতির শক্র। 

এখনও তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলি না? কোন্ গুণে 

তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে তুই €সই সর্বদেশে দেবতাকে ভাল” 

বাসতে গেলি? 

€ ১৩ ) 
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প্রহলাদ ।-_ 

গীত। 
ভালবাসি ব'লে ভালবামি তারে, কেন ভালযাসি জানি ন!। 

এত নাম আছে তবু মুখে কেন হরিনাম ছাড়। আনি না।; 

অন্নপ্রহ্নাদ । বটে। 

প্রহলাদ ।-_ 

পুর্ব গীভাংশ ॥ 
তাহারি প্রেমের পরশ লাণিয়! ধূলি হ'য়ে গ্রেছে সোনা, 

মনের মাঝারে অহরহঃ তারি নুরের জালটি বোন! ; 

খুলে গ্নেছে মোর বাধ! বন্ধান, 

এক হয়ে গেছে হাসি ক্রন্দন, 

ধরার জকুটি মরার শঙ্ক। আমি কিছু আর মানি না। 

অন্থপ্রহলাদ। প্রহলাদ ! 

গ্রহলাদ। তোমরা পড় দাদা, শাস্ত্র প'ড়ে মহাপপ্ডিত হও। আমি 

পিতামাতার কুসম্তান,_তাদের সাধ আমি পূর্ণ করতে পারলুম না, 
গুরুর শেখানো বুলি আমার মুখস্থ হ'লো৷ ন৷ দাদ] । 

যেন প্রঘেশ। 

যও্ড। না হ'লে চল্বে না যাহু। একবার তোমার বাপের কাছে 

ধমক খেয়ে এসেছি, এবারও,যদি ধমক খেতে হয়, তাহ'লে তোমাকে 
আস্ত গিলে খাবো, তবে আমার নাম যণ্ড। যা, পুঁথিপত্র নিয়ে আয়। 

প্রহনাদ। পুঁথিপত্র কোথায় রেখেছি, মনে নেই। 
ষণ্ড। তা মনে থাকবে কেন? গেলবার সময় খুব মনে থাকে। 

পিঠের ছাল তুলে নেবো। অন্থহলাদ কত শাস্ত্র পড়ে ফেললে, আর 
তুমি শুর়ার এখনও “ক' দেখলে কেঁদে ভাসিয়ে দাও । 

(১৪) 
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অন্ুহলাদ। ছি-ছি-ছি! কি হু'লি তুই প্রহলাদ? 
প্রহলাদ। আমায় বিশ্বাস করুন গুরুদেন আমি ইচ্ছে ক'রে 

আপনার আদেশ অমান্থ করিনি। আমি নিরুপায়। «ক দেখলেই 

আমার রুষ্ণনাম মনে পড়ে; “ক” অক্ষরের উপর যেন ছুখান! নৃপুরপরা 
কালো কালো পা নাচতে থাকে। 

যণ্ড। উচ্ছন্ন যাক “ক'। “ক তোকে পড়তে হবে না। তুই 

থ থেকে সুরু করু। তাতে তো কোন অস্থৃবিধে নেই। 

প্রহলাদ। য়ে খগচর গরুড়বাহন হরি। 

অন্ুহলাদ। তাহ'লে ক খ দুটোই বাদ দিয়ে গ থেকে আরস্ত 

কর্। 

প্রহলাদ। 'গ'য়ে গোবিন্দ, গদাধর-_শঞ্খচক্রগদাপন্নধারী শ্রীবিষুঃ। 
ষণ্ড। “ঘিয়ে? ঘয়ে তো কোন ব্যাটা নাচে না। 

প্রহনাদ। ঘ'য়ে ঘনশ্টাম, নবীন জলদকাস্তি, জীবের পরম্গতি, 
সর্বছুঃখবিনাশন নারায়ণ । 

ষণ্ড। তোর গুটির মাথা । শোন্ অহ্থহলাদ, শোন্, ব্যাটাচ্ছেলের 

মরার পালক গঞজিয়েছে। নিজে তো! পুডবেই, আমাকে শুদ্ধ পোড়াবে। 

কত ছেলেকে পড়িয়ে দ্রিগগজ ক'রে ছেড়ে দিলুম, আর এই এক 

ফোটা ছেলেকে সিধে বরুতে পারলুম না? আমার সমস্ত গৌরব 

মাটি ক'রে দিলে! নিয়ে আয় ওর পুঁধিপত্তর খুজে। না যদি 
পড়ে, সব পুঁথি ওকে খাওয়াবো, দেখি--বিগ্যে হয় কি না। 

অন্নহলাদ । এখনও সাবধান প্রহলাদ! তুই ছোট ভাই, তোর 

গায়ে কেউ কাটার আচড় দিলে আমার বুকটা ফেটে যায়! তাই 

তোকে বল্ছি, ভূল বুঝিম নে তাই। পড়তে ন! চাস,বাড়ী ফিরে 

যা) তা বলে কষ বির নাম মুখে আনিস না। সে আমাদের 
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জাতির শক্র, আমাদের বংশের বিভীষিকা, তার কথা ভাবলেও মহা” 

পাপ হম্স। সাবধান প্রহলাদ, খুব সাবধান ! 

[ প্রস্থান । 
যণড। ওদিক পানে চেয়ে আছি কি? 

প্রহলাদ। ওই মেঘ-_-গুকদেব, দেখুন--দেখুন, ওর মধো নবজলধর 

শাম তন্ত কত গড্ছে, কত মিলিয়ে যাচ্ছে। ওই শঙ্খ, ওই চক্র, 
ওই যে গদ পন্ম-_যাঃ মিলিয়ে গেল। 

ষণ্ড। তাহ*ণে পডাশুনো না ক'রে তুই এই করবি? 

গ্রহলাদ। গুরুদেব, বিছ্া আমার হবে না; বিদ্তা আমি চাই না। 

যে বিদ্যা সেই পরমণপুরুষকে চিনিয়ে দের না, শুধু মানুষকে আত্মস্তরী 

ছুব্বিনীত নাস্তিক ক'রে তোলে, সে শৃকরী-বিষ্টায় আমার কোন লোভ 
নেই। আমায় ভক্তি দিন, শুধু ভক্তি দিন গুরুদেব । 

যণ্ড। তক্তিদেবো1? এইযেদিচ্ছি। [ বেত্রাধাত ] বল্ ক? । 

প্রহনাদ। কায নমঃ । 

যণ্ড। বল্ খ। ( বেত্রাধাত] 

গ্রহলাদ। খগচর গদাধরো৷ জয়তু। 

যণ্ড। বল্ শুরার, গ'। [বেত্রাঘাত ) 

গ্রহলাদদ। গোবিন্দায় নমো৷ নমঃ। 

যণ্তড। তবে আজ তোকে মেরেই ফেলবো । [ বেত্র উত্তোলন ] 

বিনতির প্রনেশ। 

বিনতি। আহা-হা, কেন মারছে। ছেলেটাকে? 

ষণ্ড। মারবো না? তিন বছর ধরে মুখে রক্ত উঠে মরুছি, 

ব্যাটা এক বর্ণও শিখলে না? 

(১৬ ) 
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বিনতি। ন1 শেখাই ভাল। 

ষণ্ড। না শেখাই ভাল? 

বিনতি। তা নয় তো কি? তোমার নিজের পেটে যা বিছে, 

সেতো আমি জানি। ও বিছ্যের ভাগ যে পাবে, তার পোডাকপাল। 

ষণ্ড। তুমি তো আমার বিগ্কে কখনও চোখে দেখতে পাও না। 
লোকে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে পাঠাচ্ছে কি অমনি? 

বিনতি। তুমি কি মনে কর, তোমার কাছে তারা ছেলে পাঠাচ্ছে 

পড়তে? 

ষণ্ড। তবে কি বরুতে? 

বিনতি। আটকে রাখতে। বাড়ীতে দৌরাত্ম্য ক'রে বাপশ্মাকে 
জালায়। তাই তোমাকে দিয়েছে রাখালি করুতে । 

ষণ্ড। ক, আমি বাখাল? 

বিনতি। তবে কি? গুরুমশায়? ফুঃ! ঘোড়ার পাতা পর্যাস্ত 

পড়ে গুরুমশায় হ'তে হয় না। গুরু বানান করতে জান? 

ষণ্ড। কেন জানবে না? বলবো? 

বিনতি। থাক, আর তোমায় কষ্ট করৃতে হবে না। ও আমার 

জানা আছে। 

যগড। কি জানা আছে শুনি। কত ছাত্র আমার কাছে পড়ে 

পড়ে দিগগজ হ'য়ে গেছে, খবর রাখ কিছু? 

বিনতি। কেন রাখবে না? কি চুলোর ছাই পড়েছে, তা কি 

আর আমি শুনি নি? যেমন দত্যি-দানার ছেলে, তেমনি তাদের 

পাঠ। প্রয়োজন মত মিথ্যা কথা বলিবে, দেবতাদের পুজা বরা 
মহাপাপ! এই সবই তো তুমি শিথিয়েছ। 

বণ্ড। শেখাবো না? শান্ত্রে লেখা আছে ত। অমি কি করবে ? 

২ ( ১৭ ) 
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বিনতি। কোন্ শান্তে লেখা আছে গা? আমি বাবার কাছে 

শান্তর পড়ি নি? 
যণড। আরে সেসব পুরণো শান্তর এখন অচল। এ হচ্ছে দৈত্য. 

রাজের অগ্মোদর্দিত নবশান্ত। 

বিনতি। এ শাস্ত্র আর যাকে শেখাতে হয় শিখিও, এই ছেলেটাকে 

যেন শিথিও ন1। 

যণ্ড। তোমার আস্কার! পেয়েই তে৷ ছেলেটা আরও বয়ে গেছে। 

বিনতি। বয়ে যায় নি; ঠিক পথে চলেছে। দশ বছর তোমার 

বাবা তপশ্যায় গেছেন; এই দশ বছরে দৈত্যরাজের নবশান্ত্র পড়িয়ে 

বহু ছেলের মাথা খেয়েছ। এত পাপের বোঝা বইবার শক্তি তোমার 

নেই । ভগবানকে ধন্বাদ দাও, এই একটা ছেলে থেকে তোমার 

সব পাপ খণ্ডন হবে। প্রহলাদ ! 

গ্রহলাদ। দেখ গুরুমা, দেখখ ওই মেঘের দেশ থেকে একটা 

ছেলে বাশী বাজিয়ে আমায় ডাকছে । আমি কেমন ক'বে যাবে 

কোন্ পথে যাবো? 

বিনতি। তোমায় যেতে হবে না! মাণিক, ও নিজেই তোমার 

কাছে আস্বে। 

যণ্ড। আস্তে বল, আমি একখানা ভাল বেত নিয়ে আসছি। 

[ প্রস্থান । 

প্রহলাদ। গুরুমা-_ 

বিনতি। কেন যাছু? 

প্রহলাদ। আমি কি করবো বল? আমি যে কিছুই শিখতে 
পারলুম ন]। 

বিনতি। শিখেছ বই কি প্রহলাদ। তোমার মত কেউ শেখে 

(১৮) 
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নি। শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান-সবই তে! তার কাছে যাবার পথ। 

পুঁথি না পড়েও তুমি সে পথ চিনেছ বাবা। এ মাঙ্জিত নবশাঙ্ত 
তোমার পড়ে কাজ নেই। তোমার পুঁথিপত্র আমিই ফেলে দিয়েছি। 
তুমি যা ক'চ্ছো, তাই কর; শুধু তাকেই ভাক। 

প্রহলাদ। পিতা যর্দি গুরুদেবকে অপমান করেন ? 

বিনতি। কর্বেনই তে! । যে গুরু রাজার রক্তচক্ষুর ভয়ে শাস্্রকে 

উল্টে দেয়, অপমান তার প্রাপ্য। 

প্রহলাদ। শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দে; আমি আমার গুরুর ক্ষতির 

কারণ হবো? 

বিনতি। সব ক্ষতি পূরণ হ'য়ে যাবে, ষদ্দি তুমি সেই পরম নিধি 
আমাদের ঘরে একটিবার এনে দিতে পার। পাপের পাহাড় জমেছে 

বাবা। এ পাপ থেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই। তোমার ভাকে 

তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। যদি তাকে পাও, একবার তার রাঙা 

পায়ের স্পর্শ আমার ঘরে দিয়ে ষেও। 

প্রহলাদ। গুরুমা, সবাই বলে- শ্রাহরি আমাদের জাতির শক্র। 

একি সত্যি? 

বিনতি। না বাবা, তিনি কারও শক্র নন। 

প্রহলাদ। সমুদ্রমস্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তার ভাগ থেকে 

দৈত্যদের তিনিই নাকি বঞ্চিত করেছেন। 

বিনতি। সে তার নিষ্ট্রতা নয়, দয়া। কুকৃর যদি ঘি খায়, 
সে বহজমে মরে। এ জাত যদ্দি অমুত খেয়ে অমর হতো, তাহ'লে 

এদের জালায় হৃষ্টির বুকে আগুন ধরে যেতো। এরাও সুখে 

থাকতে পার্তো না, কাউকে সুখে থাকতে দিতোও না। তুমি যেন 
ভুলেও তাকে শক্র মনে করো না গোপাল। 

(১৯ 0) 
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প্রহলা্দ। কিন্ত আমি ষে তাকে ডাকতে জানি না। আমায় 

শিখিয়ে দাও, আমায় ভক্তি দাও । 

বিনতি। তয় কি বাবা, তাকে ডাকতে তিনিই শিখিয়ে দেবেন। 

ভক্তি তোমার অন্তরে বাধা, গুরু তোমার আকাশ থেকে নেমে 

আসবে। 

| প্রস্থান । 

প্রহলাদ ।-- 

গীভ! 
স্বপনে দেখেছি মুর্তি তোমার, দেখি নাই প্রিয় নয়নে। 

পরাব বলিয়। গাথিয়াছি হার, অশ্র-কুহম চয়নে । 

কবে পাবে! তব দেখা গো, 
এত যড় ধর!, তবু সাথী নাই, রহিতে পারি না এক! গো; 

কাছে থাক বদি, চোখে দেখ! দাও, 

আমার “আমি"রে নিঃশেবে নাও, 

এত যদি তয়, এস দয়াময, নিশায় নিঘুম শয়নে। 

নাদের প্রবেশ। 

নারদ । দেখবি তাকে, দেখবি ?, 

প্রহলাদ। তুমি কে? এমন মৃতি তো কোথাও দেখি নি। 

তোমাকে দেখে কেন প্রাণে আনন্দের লহর ঝয়ে যাচ্ছে? কোথা 

থেকে আসছে তৃমি? 
নারদ। আমি তার কাছ থেকেই আসছি--ধার চিস্তায় তোমার 

চোখে ঘুম নেই। 
প্রহনাদ। সত্যি বলছো? কবে? ওগো, কবে আসবেন তিনি ? 

আমার যে আর দিন কাটে না। 

(২৯ ) 
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নারদ । লজ্জ। ঘৃণা ভয় সব বিসঙ্জন দ্বিয়ে তাকে ভাক, তবেই 
তিনি আসবেন। 

প্রহলাদ। কি ঝুলে ডাকবে! তাকে, আমায় কলে দাও। [ নতজাশ 

হইল ] 
নারদ ।--- 

গীভ। 

(জয়) এত্রীহরি নারায়ণ” ! 
শুধু এই নামে, সে করণাধামে কর হাদে আধাহন। 

আজি হ'তে প্রিয় পর নবসাজ, 

ত্যাগ কর ভয়, পরিহর লাজ, 

ব্তক না! ঝড, হোক বজ্রপাত, আহক মহাশমন। 

আকাশ সমীর বিটপি লতায় 

দিবানিশি শুধু তারি গান গায়, 

নিখিলের গানে ক মিলায়ে ডাক তারে অনুক্ষণ | 

নারদ । জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি। [ কর্ণে মন্্রদান ] 

প্রহলাদ। একি! এ ।আমায় কি দ্রিলে! সমস্ত বিশ্বচরাচরে 

আনন্দের জোয়ার বইছে; তারি উপর হাট বসেছে-ব্রদ্ধাঃ বিষু 
মহেশ্বর- তেত্রিশ কোটি দেবতার! কত আলো, কত হাসি, কত 

গান। ওই আমার নারায়ণ, তার বুকের মধ্যে স্বগমর্তরসাতল- কত 

ক্ষুদ্র এই পৃথিবী--কত তুচ্ছ তার জীব। ওগো কে তুমি? তুমি কে? 

নারদ । আমি গুরু, আমি দেবষি নারদ । 

[ প্রস্থান। 

প্রহলাদ। অখগুমগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্, 

তৎপদং দশিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। 
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ত্রিজটার প্রবেশ । 

ভ্রিজটা। কি গো, কেমন আছ আজকাল? ঘাড়ের ভূত নেমেছে ? 

প্রহলাদ। ভ্রিজটা দিদি? কি বল্ছো তুমি? 

ভ্রিজটা। বলি নেকাপড়া ক'চ্ছে তো? 

প্রহলাদ। লেখাপড়া! কই না। 

ভ্রিজটা। না? রহাস্টি ক'চ্ছে! নাকি? বাপের কথাটা মনে 

আছে? এবার আর পিঠের ছাল থাকবে ন! ব'লে দিচ্ছি। 

প্রহলাদ ৷ বিগ্ভা আমার হবে ন। ভ্রিজট! দ্িদি। আমি তার 
চেয়ে মহামুল্য রত্বের সন্ধান পেয়েছি। ওই ডাকছেন তিনি--জয় 

নারায়ণ, জয় শ্রাহরি, জয় শ্রীহরি। (প্রস্থান । 

ভ্রিজটা। ও গুরুপুত্তর ও গুরুপুত র-_ 

বণ্ডের প্রথেশ। 

ষণ্ড। কে ডাকছে? ভ্রিজট। নাকি? হঠাৎ কি মনে ক'রে 

ব্রিজট! ? 
ত্রিজটা । রাজ! পাঠিয়েছে গো। 

ষণ্ড। কেন? কেন? 

ত্রিজটা। কেন? বলি পেল্পলা্দকে কি চুলোর চাই শেখাচ্ছ শুনি! 
যণ্ড। কেন? সে তো ক্শে লেখাপড়া কচ্ছে। 

অ্রিজটা। নেকাপড়া ক'চ্ছে, না তোমার গুষ্ির মাথা কচ্ছে। 

অলগ্েয়ে মিজ্সে, মরবার পালক উঠেছে তোমার? রাজ। তোমায় 

হাজারবার বারণ ক'রে দিয়েছে না, ছেলেদের কাছে ফারাক়পের নাম 

করবে না? 
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যণ্ড। ফারায়ণটা কে? 

ব্রিজটা। নেকামি হচ্ছে! ॥লক্ীফারায়ণের নাম শোন নি তুমি? 
ষণ্ড। ও, নারায়ণ বল। তা আমার এখানে তো! কেউ তার 

লাম করে না। 

ভ্রিজটা। তবে পেহলাদ ফারায়ণ ফারায়ণ ক'চ্ছে কেন? 

যণ্ড। ও তুমি ভুল শুনেছ। 

ভ্রিজটা। তুল শুনেছি? আমি কি কালা? যত বড় মুখ নয়, 
তত বড় কথা । কাল! তুমি, কালা তোমার বউ, কাল৷ তোমার 
চৌদ্দপুরুষ। 

ফণ্ড। তাই সই। আর তুমি জ্বালিও না। 

ভ্রিজট1। বটে! আমি জালাচ্ছি? আমি লোককে জালিয়ে 

বেড়াই? বাড়ীতে পেয়ে এত অপমান! কথার মধ্যে বলেছি, পেহলাদ 
কেন ফারায়ণ ফারায়ণ ক'চ্ছে;ঃ তার জন্তে এত তস্কিরে! যাচ্ছি 

আমি রাজবাড়ি। তোমাকে আমি শুলে চড়াবে!। 

যণড। ও ভ্রিজটা-_আরে, ও ত্রিজটা, দোহাই তোমার, শান্ত হও। 

ভ্রিজট।। তবে রাজাকে গিয়ে কি বল্বেো রে ভ্যাকরা ? 

ষণ্ড। বল্বে, ছেলে যা তৈরী হ,চ্ছে--অপূর্বব ! 

ত্রিজটা। কবে পরীক্ষা দিতে পাবুবে? 

যগড। আর মাসখানেক পরে। 

ত্রিজটা। আবার যদি ফারায়ণ ফারাম়ণ করে? 

ষগড। তাহ'লে আমায় কুকুর কলে ডেকো। 

ভ্িজট!। আচ্ছা, পেল্লাদকে আর একবার দেখে ঘাই। 
যণ্ড। নাস্না-না, সে এখন শান্থ পড়ছে, এ সমর স্ত্রীলোকের 

সুখ দ্বেখতে নেই। তুমি অবস্ত স্ত্রীলোক ঠিক নও, তাহলেও তোমার 
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মাকুদ্দ চোপা কিনা । না দেখ! করাই ভাল। তুমি সোজা রাজবাড়ী 
চলে যাও। 

ত্রিজটা । পোড়ামুখো মিন্সে গাল দিলে নাকি! আচ্ছা; তাহলে 
আমি আমি। 

[প্রস্থান । 

যণ্ড। ছুর্গা, হুর্গা, ঘাম দিয়ে জর ছাড়লো । 

[ প্রস্থান ! 

দ্বিতীয় দশা । 

মড়কেব গৃহ । 

মড়ক ও নরকের প্রবেশ । 

নরক। আঁজ কটা মাথা রাজাকে উপহাব দিলে দাদা? 

মড়ক। দশটা। 

নরক। আজ পধ্যস্ত কতগুলো টবষ্ণণহত্যা করেছ, হিসেব ক'বে 

দেখেছ? হাজার দশেক হবে, না? 

মড়ক। তা হ'তে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য নরক, এত যে 

বৈষ্বহত্যা করুলুম, তবু তো বৈষ্বকুল নিঃশেষ হ'চ্ছে না। 

নরক। নিঃশেষ হবে না দাদা । রাজ! যতই চেষ্টা! করুন, এ 

আগুন কিছুতেই নিতবে না। আমার মনে হচ্ছে দাদা, নারায়ণের 

কাছে আমাদের রাজ] হিরণ্যকশিপু নিতান্ত শিশু। 

মড়ক। কি বাজে কথা বলছে! নরক? 
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নরক। আগে মনে করুতুম, আমাদের রাজা অনস্ত শক্তিতে 

শক্তিমান। আজ আর তা বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি দেখো, তার 

ধ্বংসের আর বেশী বিলগ্গ নেই। 
মড়ক। রাজকম্মচারী ভয়ে তুমি এতবড কথা বল্্ছে। নির্বোধ? 

রাজ শুনতে পেলে তোমাব কাধে মাথ থাকবে? 

নরক। মাথা এমনিও থাকবে না৷ দাদা, দেবতারা আমাদের মত 

শৃন্টে আস্ফালন কবে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিক কাছ গুছিরে 
নেয়। তারা আমাদের চেয়ে বন্থপ্ুণে বুদ্ধিমান । 

মডক। বুদ্ধিমান বলেই ব্রদ্ধা হিরণ্যকশিগুকে অমর বর দিয়ে 

দিয়েছেন। 
নরক। অমর বর দেয় নি দাদা, য্মরাজের পথ ঠিক রেখে 

দিয়েছে। হ্টি করা তো তারই হাতে, এমন একটা অদ্ভুত হ্থটি 
করুবে- যা দেখে তোমাদের চোখ ছানাখড়। হ'য়ে যাবে। 

মড়ক। তোমার বড় সন্দিগ্ধ মন। 

নরক। চোখ ছুটি একবার মেলো দাদা, দেখতে পাবে, কি 

সাংঘাতিক এদের কৌশল! এতবড় বিষুঃদ্বেধী যার", তাদের ঘরেই 
বৈষ্ণব এসে জন্মেছে। 

মড়ক। কার কথা বল্ছে।? 

নরক। কেন, প্রহলাদের কথা শোন নি? পাঁচ বছর গুরুগৃহে 

পাঠ নিয়ে এলে! । রাজা জিজ্েস করলেন, কি শিখেছে? ছেলে 

বল্লে,_“এই শিখেছি যে, নারায়ণ ছাড়া সবই অসার!” পরের ঘরে 
আগুন জালালে নিজের ঘর এমনি ক'রেই পোড়ে। 

মড়ক। আরে, দে আগ্তন এতদিনে নিভে গেছে। 

নরক। গেলেই ভাল। কিন্তু দেবতারা যা ধরে, তা ছাড়ে না। 
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মড়ক। বাজে কথ! ছেড়ে দাও। রাজার নববিধান লোকে গ্রহণ 

করেছে কিনা তাই বল। 
নরক। মনে মনে গ্রহণ করেছে কিনা জানি না। তবে পাঠ" 

শালার পাঠশালায় দেখলুম, গুরুমহাশয়ের| ছাত্রদের পাঠ দ্িচ্ছেন,_ 

“প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিবে,* “দ্রেবপূজা মহাপাপ।” দেব- 
দেবীর নামে যে ছেলেমেয়ের নাম রেখেছে, তাকে সৈনিকের! প্রকাশ্তে 

বেত্রাঘাত ক'চ্ছে। প্রাতঃসন্ধা। যে রাজার বন্দনা না গাইবে, তার তো৷ 

বাচবারই অধিকার নেই। 

মড়ক। বলি, কেউ রাজাদেশ অমান্ত করে নি তো? 

নরক। সবাই মেরুদগুহীন মেষশাবকের মত রাজার চাবুক পিঠ 

পেতে নিয়েছে; কিন্ত গোলমাল বাধিয়েছে এক ব্যাটা বুদ্ধ জরদগব। 

মড়ক। [ সবিশ্ময়ে] বুদ্ধ! 
নরক। হ্যা দাদা। রাজার শান্ত্রও সে মানবে না, তার বন্দনাও 

সে গাইবে না। বলতে গেলুম, আমাকে এক ধমক। 

মড়ক। তুমি তার মাথাটা নিয়ে এলে না কেন? 

নরক। মাথা! সে দিলে না, বরং আমাকেই ঘ1! কতক দিয়ে দিলে। 
অতি কষ্টে আমি গোটা মানুষটাকেই বেঁধে নিয়ে এসেছি। 

মড়ক। বেশ করেছ; রাজার কাছে নিয়ে যাও। 

নরক। কিন্তু এভাবে আর কদিন অন্তায়ের দ্রাসত্ব করবে! দাদ। ? 

কারণে অকারণে হাজার হাজার মান্য প্রাণ দিচ্ছে; আবহমানকাল 

থেকে ঘে শাস্ত্র মা্ষকে পথের সন্ধান দিয়েছে”-আজ তাকে ছিন্ 

কস্থার মত নর্দামায় ফেলে দিয়েছে; প্রাণ খুলে গগবানকে ডাকবার 

উপায় নেই। মন্দিরে রাজার বিধান, গৃহস্থালীতে রাজার নির্দেশ, 

প্রতি পদক্ষেপে রাজার নববিধান মেনে কতদিন আর চল্বে৷ দা ? 
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মড়ক। না চ'লে করুবে কি পাগল? পৃথিবীর যেখানে পা ফেলবে, 

সেখানেই হিরপ্যকশিপুর রাজত্ব! মাথা তুললেই কারাগারে ঠেলে 
দেবে । কথা কয়ো না, যা ক'চ্ছো, ক'রে যাও। 

নরক। এত অন্তায় কি মান্ষে করুতে পারে? 

মড়ক। আমর] কি মানুষ? আমর! দানব, হৃদয় বলে আমাদের 

কিছু থাকতে নেই। আমাদের শাগ্র উদ্টো ক'রে লেখা। সবার যে 
পথ, সে পথ আমাদের নয়। 

নরক। আমর! যদি চাকরী না করি? 

মড়ক। খাবে কোন্ চুলোর ছাই? সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে 
চাল কেটে তুলে দেবে। 

নরক। না খেয়ে মর্তেও তো পারবে! 

মড়ক। তাতে বীরত্ব আছে বটে, কিন্ত লাত নেই। যেমরে, 
সেই শুধু মরে। সংসারের রথ শুধু এক মুহূর্ত থমকে দীড়ায়, তারপর 
বাধা পথে চলে যায়। 

নরক। তবে কি ববুবেো দাদা? 

মড়ক। কি করৃবে, বুঝতে পাচ্ছ না? রাজার হুকুম যোল আনার 

বদলে আঠার আন! পালন বরৃবে, ধরে আনতে বলে, বেধে নিয়ে 

আসবে। হিরণ্যকশিপু পঞ্চমে উঠেছে, তুমি ষষ্ঠে উঠবে। তার নামে 

লোকে যদ্দি কাপে, তোমার নাম শুনে যেন মুচ্ছিত হয়। 

নরক। এ তুমি বলছে! কি দাদা? 

মড়ক। ওরে, একজন হিসেব ঠিরু রাখছে, তার কাছে ফাকিও 
নেই, আপোষ নেই। . 

নরক। তৃমি ঘে আমায় অবাক করুলে দাদা । 

মড়ক। চুপ) অরণ্যাক্ষ আসছে। 
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অরণ্যাক্ষের প্রবেশ । 

মডক। এস কুমাব। আমবা এতক্ষণ তোমাৰ কথাই বল্ছিলুম । 

অবণ্যাক্ষ। আমার সৌভাগ্য । সেনাপতি মডক, নগবাধ্যক্ষ নবক, 
আমি আপনাদের সাহাধ্য ভিক্ষা করুতে এসেছি। 

মডক। কিসের সাহায্য অধণ্যাক্ষ? 

অরণ্যাক্ষ। আপনার! জানেন, আযাব মহামান্ত পিতা হিবণ্য।ক্ষের 

মৃত্যুব পর আমার পিতৃব্য বাজ্যবশ্মি গ্রহণ কবেন। আমি যখন আনা 

প্রাপ্য সিংহাসন চাইলুম, তখন তিনি বল্লেন,_ আমি সাবালক হলেই 

তিনি আমায় সিংহাসনে অভিধষক্ত কর্বেন। 

নরক। সাবালক তুমি কখনও হবে না কুমাব। খুড়ো বেঁচে 

থাবত চুধিকাঠি তোমাব কখনও ঘুচবে না। 
অরণ্যাক্ষ। তাই দেখছি। এর আগে তিনবাব আমি সিংহাসন 

চেয়েছ, তিনবাঁবই তিনি ওই এক কথা বলেছেন,_ “সাবালক হও, 

তাবপর দেখে” এখন আমি কি করবো বল্্তে পারেন? 

মূডক। স্থবোধ বালকের! যা কবে, তাই করুবে, সময়ের প্রতীক্ষা! 

করুবে। সময় হলেই তিনি তোমায় ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে 

দেখেন । 

অরণ্যাক্ষ। আপনি কি তাই আশা করেন? 

মড়ক। আশা করাই আমার স্বভাব। 

নরক। আমি কিন্ত একথা একতিলও বিশ্বাস করি ন1। 
অরণ্যাক্ষ। আমিও করি না| আমি জোর ক'রে আমার প্রাপ্য 

আদায় কর্বেো। 

মড়ক। পার, ভাল; তবে কাজটা একটু শক্ত। 
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অরণ্যাক্ষ। শক্ত হ'লেও উপায় নেই। সিংহাসনের উপর আমার 

কোন লোভ নেই। বিস্তু আমার প্রজাদের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁকে 

আর ছিনিমিনি খেলতে দেবো না; চিরাচরিত শান্ত্রকে এমনি ক'রে 

আর পথের ধূলোয় লুটিয়ে দিতে দেবো না। এই ত্রাসের রাজত্ব, 
এই অত্যাচারের মহাপ্লাধন দি আমি রোধ করতে না পারি, তবে 

ব্থাই আমি দানবসম্তান। 

নরক। পারবে অরণ্যাক্ষ, পারবে এই অনাচারের টু'টি টিপে 
ধরতে? অন্তর আছে, সৈম্ত আছে তোমার ? 

অরণ্যাক্ষ। আপনাদের সাহায্য পেলে কিছুরই অভাব হবে না। 

মড়ক। সাহায্য কে করুবে কুমার? আমরা ধন্শ সাক্ষী ক'রে 

তোমার পিতৃব্যের বতুতা স্বীকার করেছি। 

অরণ্যাক্ষ। তার ধন্ম যদি তিনি ন। মানেন, আপনারাই বা ধর্ম 

ত্বাকড়ে থাকবেন কেন? 

মড়ক। আমরা ক্ষুদ্র সৈনিক, ধশ্শ আর তরবারিই আমাদের 

একমাত্র সহায়। 

অরণ্যাক্ষ। বিনাদোষে শত শত টবঞ্চবকে যখন হত্যা করেছিলেন, 

তখনও কি ধর্মটা সঙ্গেই ছিল? 

মূড়ক। ছিল বই কি। প্রভুর আদেশপালনে দোষী-নির্দোষের 

প্রশ্ন নেই। 

নরক। প্রভু কে দাদা? জোর ক'রে হিরণ্যকশিপু আমাদের 

প্রভূ সেজে বসেছেন। আজ যখন অরপণ্যাক্ষ বড় হয়েছে, তখন 

এই নকল গ্রতৃকে কেন আর আমরা মাথায় তুলে রাখবো? এস, 

আর যে তার পদলেহন করে করুক, আমর] দুতাই তাকে ছুড়ে 

নর্দমায় ফেলে দিই। 
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মড়ক। তোমার যদি মরার পালক গজিয়ে থাকে, তুমি একবার 

মাথা তুলে দেখতে পার। আমার ছেলেমান্থষি করবার বয়সও নেই, 
অকারণ মরার ইচ্ছাও নেই। তবে মনে রেখো নরক, তুমি আমারই 
ভাই, আমার তরবারির ভাই নও । 

[ প্রস্থান। 

অরণ্যাক্ষ। নপরাধ্যক্ষ নরক, দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে আপনার 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আশাকরি আপনার মেরুদণ্ড 
এখনও ভেঙ্গে যায় নি। 

নরক। আমাদের ছুজনেব একই মেরুদণ্ড কুমাব। 

অবরণ্যাক্ষ। আপনার প্রভু তাহ'লে একজন নয়, দুজন , রাজা 

আর দাদা। 

নরক। রাজাটা গৌণ, দ্াদাই প্রধান। তরবারিট। দ্রা্ার কাছেই 
পেয়েছিলুম | 

অরণ্যাক্ষ। আপনি তাহ'লে আমাকে সাহায্য করুবেন না? 

নরক। কর্বো-মনে মনে। 

অরণ্যাক্ষ। আপনার মূল্যবান সাহায্যে আমার কোন প্রয়োজন 

নেই। যত পারেন হিরণ্যকশিপুব নিষ্ীবন ছুনাই জিভ দিয়ে চাটুন। 
আমি এ সিংহাসন জোর ক'রে অধিকার করবো । তখন আপনাদের 

তুতাইয়ের স্থান হবে কারাগারে। 
নরক। এখনও তে! কারাগারে আছি কুমার! শুধু শুধু রাগ 

ক'রে শরীর ক্ষয় করো না। বুঝে দেখ, দাদা নিরুপায় ভবিষ্যৎ 

ভেবে, আমি নিরুপায় দাদার কথা! ভেবে। মড়ক যদি তোমার 
সহায় হয় নরক তোমার সঙ্গে থাকবে। 

[ প্রস্থান । 
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অরণ্যাক্ষ। তীরু কাপুরুষের জাত! হাজার হাজার দানব পিঠ 

পেতে পদাঘাত সহা করছে, তবু সবাই মিলে একবার হস্কার দিচ্ছে 
না; বল্ছে না যে, মানুষ আমরা--মেষের মত আর চাবুকের ঘায়ে 

চলবো না। ধিক এ মেরুদগ্ুহীন মন্থব্যত্বে। [ প্রস্থানোছ্যোগ ] 

পারিজাতের প্রবেশ । 

পারিজাত। যাচ্ছো? আবার কবে আসবে? 

অরণ্যাক্ষ। কে তুমি? 
পারিজাত। চিনতেই পারলে না? মন বটে পুরুষের । তাল 

সর চেয়ে দেখ তো, কখনও এ মুখ দেখ নি? 

অরণ্যাক্ছ। মনে তো পড়ছে না। নাম কি তোমার? 

পারিজাত। আমার নাম পারিজাত ! এইবার চিনেছ তো? না 

চিনলে এই হাবছডা দেখ, মনে পড়বে এখন। 

অরণ্যাক্ষ। এতো দেখছি আমারই হার। তুমি কোথায় পেলে? 

পারিজাত। তোমার কাছেই পেয়েছি। 

অবণ্যাক্ষ । আমার কাছে! 

পারিজাত। সব তুলে গেছ? তাহ'লে মনে করিয়ে দিচ্ছি, শোন। 

তোমার আর আমার মামার বাড়ী একই গাঁয়ে পাশাপাশি । ছেলেবেলায় 

ছ'জনে কতদিন একসঙ্গে খেলা করেছি। একদিন আমি বেলফুলের 

মাল। গেঁথেছিলুম; মালাটা তুমি কেড়ে নিয়ে গলায় পরলে, আর 

আমাকে দিলে এই হার ); বঙ্লে--তুমি আমার বউ। 

অরণ্যাঞ্ষ। আজ হঠাৎ সে কথা মনে পড়লো কেন? 

পারিজাত। হঠাৎ মনে পড়ে নি তো! মনে বরাবরই আছেঃ 

কাউকে বলি নি, তা কলে আর কাউকে বিয়েও করি নি। 
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অরণ্যাক্ষ। এইবার করে ফেল। 

পারিজাত। আমাদের ঘরে মেয়েদের ছু'বার বিয়ে হয় না। 

অরণ্যাক্ষ। শৈশবের সে ছেলেখেলাকে তুমি বিয়ে বল? 

পারিজাত। ছেলেখেলা ! মালা নিয়েছ, হাব দিয়েছ, বারো বছর 

ধারে আমি প্রতিদিন প্রতি মুহর্ভে তোমার ধ্যান করেছি, আর আজ 

তুমি বলছো ছেলেখেলা ! 

অরণ্যাক্ষ। যখন হার দিয়েছিলুম» তখনও ছেলেখেলাই মনে 

করেছিলুম, আজও তাই মনে কঃচ্ছি, ভবিষ্ৃতেও তাই করবো । শোন 

পারিজাত! আমার প্রাপ্য সিংহাসনে আমার পিতৃব্য জোর ক'রে 

চেপে বসেছেন। বার বার অচ্রোধ ক'রেও আমার প্রাপ্য আমি 

আদায় করতে পারি নি। তাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ 
আসন্প। 

পারিজাত। তারপর? 

অরণ্যাক্ষ। আমি জানি, সেনাপতি মডকাম্থরই পিতব্যের শক্তির 

উৎস। তার সাহায্য যদ্দি আমি পাই, যুদ্ধে আমার জয় অনশ্তভ্ভাবী। 
পারিজাত। পিতার সাহায্য তুমি কখনও পাবে না! কুমার । 

অরণ্যাক্ষ। তুমি যর্দি তাকে অন্রোধ কর, নিশ্চয়ই তিনি সম্মত 

হবেন। 
পারিজাত। তুমি তাকে চেনো না; মড়কান্থুর মর্বে, তবু 

রাজন্রোহী হবে না। 

অরণ্যাক্ষ। কন্তার মুখ চেয়েও নয়? 

পারিজাত। কন্তা তো তৃচ্ছ। ভাইয়ের মুখ চেয়েও নয়। 
অরণ্যাক্ষ। একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। যর্দি সফল হও-- 

পারিজাত। তাহ'লে তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমায় রাজরাণী করুবে? 
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অরণ্যাক্ছ। আমি শপথ কচ্ছি, তোমার পিতার সাহায্যে যদি 
আমি রাজ্য লা করতে পারি, তাহ'লে এই ছেলেখেলাই আমি 
সত্য ঝলে মেনে নেবো। 

পারিজাত। আমি পিতাকে অন্থরোধ করবো না। 

অরণ্যাক্ষ। কেন? 

শারিজাত। শাস্ত্সম্মত অধিকারকে ঘুষ দিয়ে আদায় করবো, এত 
কাঙ্গাল আমি নই। 

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে রাজরাণীও তোমায় হ'তে হবে না। চিরদিন 
সেনাপতির কন্ত। হয়েই থাক। এঙ্তগ্রহকে যে অধিকার বলে গ্রহণ 
করতে চায়, সে অধিকারও পায় না, অস্গ্রহও পায় না। 

[ প্রস্থানোগ্যোগ ] 

পারিজাত। দ্াড়াও। [প্রণাম করিল ] 

অরণ্যাক্ষ। আশীর্বাদ করি, স্থমতি হোক। 

[ প্রস্থান । 

নরকের পুনঃ প্রঘেশ। 

নরক। কাকে প্রণাম কচ্ছিলি পারু? কথ বল্ছিস না৷ যে! ও 

কে গেল? 

পারিজাত। কুমার অরণ্যাক্ষ। 

নরক। তাকে তুই প্রণাম কচ্ছিলি? কেন বলতো? ও তোর 
কে? 

পারিজাত। স্বা--শ্বামী। 

নরক। ম্বাধী! কি বলছিস পাগলি? 

পারিজাত। মিছে বলি নি কাকা। ছেলেবেলায় আমাদের গান্বর্ব 
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বিবাহ হয়েছিল। আমি দিয়েছিলুম মালা, উনি দিয়েছিলেন এই হার। 

সেই থেকেই বারো বছর ধরে আমি গুকে ধ্যান ক'রে আসছি। 

নরক। এ কথা তে! আর কখনও বলিস নি। 

পারিজাত । ভেবেছিলুম, সময় হ'লে কুমার নিজেই ধল্বেন। 

নরক। কথাট। বারো বছর গোপন ক'রে রেখেছিস্? তুই 

তে সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি। ইস্ঃ আর একটু আগে বল্লি না 

কেন? কাণ ধ'রে সাতপাক ঘুরিয়ে দিতুম। 

পারিজাত। পার্তে ন। কাকা। 

নরক। কেন? কি ঝলে গেল কুমার? 

পারিজাত। বল্লেন, _এ ছেলেখেলার নাম বিবাহ নয়। 

নরক। তাই নাকি? 

পারিজাত। কাকা, তুমি তে! অনেক দেখেছ। তুমিও কি বল-- 

এ ছেলেখেলা? মন্ত্র পড়ি নি, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে নি; সাতপাক 

ঘুরি নি; তা বলে কি এ বিবাহ নয়? আমার মনের মধ্যে যে 
আর কারও স্থান নেই, চোখ বুজে আমি যে আর কাউকে দেখতে 

পাই না; তবু কি এ বিবাহ নয়? 

নরক । এরই নাম বিবাহ পারিজাত! মস্ত্রপড়। শুধু বাহক অনুষ্ঠান। 

পারিজাত। তাহ'লে আমি এখন কি করুবো? 

নরক। তুমি কি করবে, সে তো! শাস্থই ঝুলে দিয়েছে । “আমরা 
কি করুবো, তাই একবার দাদাকে জিজ্ঞাস] ক'রে দেখি। আয় মা, 

তয় কি? একাস্তিক পাধনা কথনে নিচ্ষল হয় না। আমি বল্ছি, 
এই স্ত্রীর জন্তেই তাকে কাদতে হবে । এ যদি মিথ্যা হয়, ধর্মটাই মিথ্যা। 

[ উভগ়ের প্রস্থান । 
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কল্পাধু। 

ভূতীক্স দৃশ্য ॥ 

রাজপ্রাসাদ । 

কয়াধুর প্রবেশ । 

অশান্তির দাবানল জলিছে চৌদ্দিকে । 

অনাবুষ্টি মহামারী ছুভিক্ষ করাল 

রাজ্যের বুকের 'পরে 

চিরস্থায়ী পেতেছে আসন । 

হাহাকার- হাহাকার চারিধারে । 

দ্িবাভাগে শিবাকুল ভাকে উচ্চৈংহ্বরে, 

অকস্মাৎ রবি নিভে যায়, 

ধূলিধুমে আচ্ছন্ন নয়ন । 

কারে কব, কে বুঝিবে 

মরমের ব্যথ। ? 

প্রলয় কি এলো ধরাধামে ? 

দানবের কে আছ বাদ্ধব, 

রক্ষা কর দানবস্সমাজ । 

দেব চতুম্সু খ, 

তুমিও কি লুকার়েছ মুখ ? 
অসার অমর বর কেন দিলে 

দেবছেষী দানব-রাজায় ? 
হায় হার, হি বুঝি যায় রসাতলে। 
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গাঁতকঞ্ডে পুরোহিতের প্রবেশ । 

পুরোহিত।-7 

'গীত। 
মাগো, একবার নারারণে ডাক & 

থাকবে না ঘনঘটা, বাজবে ন!| প্রলয়ের ঢাক। 

মহামারী দুর হবে মা, 

অকাল ব্যাধি আর রবে না, 

ডাকবে ন। আর দিবায় শিবা, পালিয়ে যাবে ছব্বপাক। 

জীব-জগতের সেই তে| শরণ, 

কর মা পুজ! তারি চরণ; 

মোণ। হ'য়ে উঠবে ফুচে এ জীবনের গভীর পাক ॥ 

কয়াধু। আমি জানি,__পৃজা তো দূরের কথা, 
একবার যর্দি আমি করি তার নাম, 

সকল সন্ভাপ নিমেষে হইবে দৃর। 
কিন্তু পতি ছাড়া কারে পৃজা 

সজ্ঞানে করি নি মহাভাগ । 

মুক্তি আমি চাই বটে ছিজ, 

কিন্তু স্বামীর অজ্ঞাতে সুড়ঙ্গের পথে 

করিব ন! তারে আবাহন। 

পুরোহিত । ছুলজ্ব্য নিয়তি, 

মান্থষের সাধ্য নাই করিতে লঙ্ঘন । 

[প্রস্থান। 

কয়াধু। এতুমি কি কবুলে চতুল্মুখ? 
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অন্নুহলাদের প্রবেশ। 

অন্থহলাদ । মা, 

কয়াধু। কে? অন্থহলাদ? অকস্মাৎ কেন এলে বাবা? এখন 

তো! তোমার আসবার কথা নয়! 

অন্ুহলাদ। গুরুদেব আমায় পাঠিয়ে দিলেন; তোমায় দুটে। কথা 
বলে এখনি চ'লে যাবো । 

কয়াধু। কি এমন কথা-যার জন্য তোমায় ছুটে আসতে হ'লে? 
অনুহলাদ । মা, প্রহলাদকে তুমি সাবধান ক'রে দাও, নইলে তার 

তো মাথা যাবেই, গুরুমশায়ের মাথাও থাকবে কিনা সন্দেহ। 

কয়াধু। কেন, সে কি এখনও পাঠে মন দেয় নি? 
অন্ুহলাদ । মন কোথায় যে দেবে? মন তার অনেকদিন আগেই 

উড়ে গেছে। পুঁথিপত্র কোথায় ফেলে দিয়েছে, ঠিক নেই। কখনও 
হাসছে, কখনও গাইছে, কখনও আবার *ওই এলো, ওই এলো” 

বলে ছুটে বেরিয়ে আসছে। আহার নেই, নিপ্রা নেই, দিবানিশি 
কেবল ওই এক ধ্যান, এক বুলি, “দীনবন্ধু নারায়ণ, জয় শ্রীহরি! 

এভাবে কর্দিন বাঁচবে মা? 

কয়াধু। বেচে আর কি হবে অনুহলাদ? তাকে মরতে দাও। 
অনুহলাদ। এ তুমি কি বল্ছেো। মা? সে ষে তোমার কনিষ্ঠ 

পুত্র | তুমি তার মৃত্যুকামনা ক'চ্ছো!? এত নিষ্ঠুর তুমি? 

করাধু। নিষ্ঠুর না হ'য়ে কি উপায় আছে বাবা? ছলনাময় চক্রধারী 
মর্ডে অবতীর্ণ হবার জন্ত বহুদিন ধ'রে স্থযোগ অন্বেষণ ক'চ্ছে। কবে 
সে বরাহর়পে মর্ডে এসে তোমার জ্যোষ্ঠতাতকে হত্যা ক'রে চ'লে 

গেছে; তারপর আর কেউ তাকে আহ্বান জানার নি। চিরদিন 
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দেখে এলুম, শিশুর ডাকে সে পাগল হ'য়ে ছুটে আসে। গ্রহলাদের 
আহবান তাকে মর্ভে নামিয়ে আনবে। তার অর্থ কি জান? 

অন্ুহলাদ। কি অর্থ মা? জ্যোষ্ঠতাতের মত পিতাকেও বধ কর্বে 

এই চক্রমাত্রসার নারায়ণ? 
কয়াধু। চুপ চুপ, নাম করিস না, নাম করিস নাঃ এসে 

পড়বে, সর্বনাশ হবে। 

অন্তহলাদ। কি সর্বনাশ হবে? পিতা তার চেয়ে বছগ্ডণে 
শক্তিমান। 

কয়াধু। ওরে, না--না, তার চেয়ে শক্তিমান কেউ নেই। 

অচ্চহলা্দ। তাই যদি হয়, তবু তোমার ভয় কি মা? পিতা 
তো! অমর। 

কয়াধু। এ মিথ্যা আশ্বাস কে দিলে তোমাদের? মর্ভবাসী 

মরণশীল বলেই এর নাম মর্তধাম। দানবজাতি যদি অমর হবার 
যোগ্য হ'তো, তাহ'লে সমুন্র-মথিত অম্বত তার তাগেও জ্টৃতো। 

চতুদ্মু'খ ব্রদ্ধা যখন তোমার পিতাকে বর দিয়েছিলেন, তখন যদি 
আমি উপস্থিত থাকতুম, তাহ'লে মহারাজকে দেখিয়ে দিতৃম,--ক্রন্ধা 

এক মুখে বর দিচ্ছেন, আর তিনটে মুখে বক্র হাসি হাসছেন। 

অনুহলাদ। ভেবে ভেবে তোমার মন্তিক বিকৃত হ'য়ে গেছে। 

কয়াধু। না অনুহলাদ। কথা শোন্- প্রহলাদের ক্রোধ কর্, 
তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দে। 

অনুহলাদ। কি বল্লে রাক্ষসি? সে আমার ছোট ভাই, তাকে 
আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো? এই কথা শুনতেই কি তোমার 
কাছে আমি এসেছি? পিত! তাকে শান্তি দেবেন, এই ভয়েই আমি 

খিউরে উঠছি, আর তুমি চাও তার মৃত্যু? 
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কয়াধু। তার মৃত্যু না হ'লে তোমার পিতার মৃত্যু কেউ রোধ 

করতে পারবে না। সে যখন গর্ভবাসে, তখনই আমি শুনেছি-_সে 

স্পন্মনে ম্পন্দনে ওই সর্বনেশে নাম জপ কচ্ছে। আমি তাকে আঠার 

মাস ভূমিষ্ঠ হ'তে দিই নি, দিনের পর দিন উপবাস ক'রে তাকে 
শুকিয়ে মারতে চেয়েছি । একদিন যখন এই মৃত্বল্প জণ নাম জপ 

কচ্ছিল, তখন যহারাজ আমার পদাঘাত করুলেন, সঙ্গে সঙ্গে পদ্দাহত 

বৈষ্ণব পথিবীতে নেমে এলো। ওরে, এ শিশু সেই চক্রধারীরই 

অগ্রদূত । 

অনুহলাদ। হোক) তবু সে ছোটভাই, তার গায়ে যদি কেউ 

নখরাঘাত করৃতে চায়, আমি প্রাণপণে তার প্রতিরোধ কর্বো। 

কয়াধু। আকাশ মেঘে ছেয়ে আসছে । যে-কোন মুহূর্তে অষ্টব্জ 

ভেজে পড়বে। এ চক্রীর গতিরোৌধ করবার সাধ্য বুঝি কারও নেই। 
অনুহলাদ। নারায়ণকে তোমার এত ভয় ত৷ জানতুম না। আমি 

নারায়ণকে তয় করি না, ভয় ক'চ্ছি পিতার অসস্তোষকে। 

কয়াধু। দু'বার নাম করুলি অভাগা ছেলে? আমি আজ বারো 

বছর তার নাম মুখে আনি নি; 'আমি জানি, একবার আহ্বান 

কবুলেই সে আস্বে। 

অনুহলাদ। আম্মক। সে হিরণ্যাক্ষ দেখেছে, হিরণ্যকশিপু দেখে 

নি। [প্রস্থানোগ্তোগ ] 

কয়াধু। অহ্হলাদ ! 

অন্থহলাদ। আর ডেকে লাভ নেই মা। পারি তাকে বুঝিয়ে 

শান্ত করুবো, তা লে ছোট ভাইকে গল। টিপে মারতে পারবে। না । 

গ্রহলাদের হূর্ভাগ্য যে, তুমি তার মা। শিশু-সস্তানের উপর মায়ের 
যে এইরূপ মমতা থাকতে পারে, এ আমার জান! ছিল ন1। 
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কয়াধু। মমতা দেখবি? বুকটা চিরে দেখাবো ? লোকে সন্তানকে 
দ্শমাস লুকিয়ে রাখে, আমি রেখেছি আঠারো মাস। সে আমার 

শিরায় শিরায় তার পবিচয় অগ্রি-অক্ষরে লিখে রেখে এসেছে । তবু 

সমগ্র বংশের স্বার্থ যেখানে, সেখানে পুভ্ত্রকম্তা কেউ নয়। 

অন্হলাদ। কর তুমি বংশের স্বার্থরক্ষা। আমিও আমার ভাইকে 

বল্বো ষে, তুমি তার মা নও, বিমাতা। 

[ প্রস্থান । 

কয়াধু। কি করি? কেমন ক'রে এই প্রমত্ত রাজাকে বক্ষা করি? 

ধুরন্ধরের প্রবেশ । 

ধুরত্ধর। আমায় ডেকেছেন রাণি-মা ? 
কয়াধু। হ্্্যা। এসব কি মহামাত্য? আমাদের শত্রু সেই ছলনা- 

ময় চক্রধারী। তা ঝলে শান্তের কি অপরাধ? চিরাচরিত শ্ান্ত্রকে 

আগাগোডা বদলে দেওয়ার অর্থ কি? 

ধুরদ্ধর। অর্থ তো আমিও বুঝি না মা। 

কয়াধু। প্রজাদের প্রাতঃসন্ধ্যা রাজার বন্দনা গাইতে হবে, এই 

বা আপনাদের কেমন বিধান? 

ধুদত্ধর। কত আমি নিষেধ করেছি মা। আমার কথা কি 

মহারাজ শুনলেন? 

কয়াধু। আপনি তো৷ মহামাত্য । রাজাকে মন্ত্রণ। দেওয়াই তে। 

আপনার কাজ। 

ধুরদ্ধর | মন্ত্রণা নিলে তো দেবে। 

কয়াধু। মহামাত্য হ'য়ে যদি মন্ত্রণাই দিতে ন1 পারেন, তাহ'লে 
আপনি অবসর নেন না কেন? 
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ধুর্ধর | ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে মা। আজ যদি অবসর নিই, কাল 

ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে পথে গিয়ে দাড়াতে হবে। নিরুপায় দর্শকের 

মত প্রজাদের যত নির্যাতন দেখছি, ততই আমার মরুতে ইচ্ছ। হচ্ছে। 
কয়াধু। প্রজাদের নীরব অভিশাপ কি আপনারা অনুভব করতে 

পাচ্ছেন? 

ধুদ্ধর। আমি পাচ্ছি মা, কিন্তু মহারাজ বধির । 

কয়াধু। তাহ'লে কি রাজ্যটা রসাতলেই যাবে? 
ধুবন্ধর ॥ যাবে কি? গেছে। এখন তেত্রিশকোটি' দেবতার 

রুদ্ররোষ থেকে কি করে মহারাজকে রক্ষা করি, এই শুধু আমার 

একমাত্র চিন্তা | 

কয়াধু। চিন্তা ক'রে কি ঠিক করেছেন? 
ধুরদ্ধর | ঠিক কিছু করি নি। পরশু রাত্রে আমি এক ভীষণ 

স্বপ্ন £ দেখেছি মা। এক চতুভূজ মূত্তি আমার সম্মুখে এসে বল্লে, 

তোর রাজাকে আমি পিপীলিকার মত বধ কবুবো। 

কয়াধু। তারপর? 

ধুরদ্ধর আমি কেঁদে বল্লুম,-“আমাকে বধ কর, আমার রাজাকে 

বাচতে দাও।” সে কি বল্্লে জান? রাজাকে আমি রক্ষা করুতে 

পারি-_যদ্দি রাণী আমার পূজে৷ করেন। 

কয়াধু। আবার এলে তাকে বল্বেন,_রাজার শক্রকে রাণী পুজো 

করে না। 

ধুরদ্ধবর। কথা শুনুন মহারাণি! 
কয়াধু। শুনেছি; আমি একজনকেই পুজে। করি, আর কাউকে 

করুবো না। 

ধুরদ্ধর । পুজে। থাক্; আপনি মনে মনে তার নাম জপ করুন। 
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কয়াধু। কখনও করবো না। 

ধু্ধর। থাক্, জপ ন1 হয় নাই কর্লেন। শুধু একটিবার তাকে 
ডাকুন। 

কয়াধু। একবার ডাকলেই সে আসবেঃ তার আগমনের অর্থ 
আমি জানি। রাজ্যশুদ্ধ সবাই তাকে ডাকলেও আমি তাকে 
ডাকবো ন|। [ প্রস্থান । 

ধুরদ্ধর। একবার, শুধু একবার । তাহ'লে সব শাস্তি! কি শক্ত 

মেয়ে বাবা, তবলেও একবার নারায়ণের নাম করুবে না? 

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ । 

হিরণাকশিপু। কই ধুরন্ধর, কোথায় নারায়ণ? তক্তদের রক্ষা 
বরৃতে এখনও তো সে এলো না? 

ধুরন্ধার। পাগল হয়েছেন? সে আস্বে আপনার রাজ্যে? আপনি 
তো৷ আর হিরণ্যাক্ষ নন, হিরণ্যকশিপু। 

হিরণ্যকশিপু । প্রজারা আমার নববিধান মেনে নিয়েছে তো? 
ধুরদ্ধর। নেবে না? প্রাণের তয় তো আছে। 

নরকের প্রথেশ। 

নরক। এক বৃদ্ধ আপনার বন্দনা-গান গাইতে রাজি হচ্ছে না 
মহারাজ । আমি তাকে নিয়ে এসেছি। 

হিরণ্যকশিপু। কোথায় সে? 
নরক। বাইরে বসে আছে। 

ধুর্ধবর। এখনও ঝসে আছে? তৃমি তার মাথাটা নিতে 

পারলে না? 
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নরক। আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। নিন গে যান। 

ধুদ্ধর। আমি তোমায় প্রশংসা করতে পাচ্ছি না নরক। 

নরক । না পারেন, নিন্দেই করুন। 

ধুরদ্ধর। তোমাকে নগরাধ্যক্ষ করাই অন্তায় হয়েছে। 

নরক। অন্যায় সংশোধন ক'রে নিন। আপনার যদি কোন 

বেকার সম্বন্ধী থাকে, তাকে এনে বসিয়ে দিন, আমি উঠে যাচ্ছি। 

হিরপ্যকশিপু। যাঁও ধুরদ্বর, লোকটাকে পাঠিয়ে দাও। 
ধুরদ্ধর। আজে, এখনি যাচ্ছি। 

[ প্রস্থান। 
নরক। মহারাজ ! 

হিরণ্যকশিপু। কি নরক? 

নরক। এ আপনি ক'চ্ছেন কি? 

হিরণ্যকশিপু । ক্ড় কষ্ট হচ্ছে, ন1? দানবের মন পাথর দিয়ে 
গড়া, তার মধ্যে মমতার বাম্পও থাকতে নেই। 

নরক। তাই বলে নিরীহ প্রজাদের উপর এত অত্যাচার ! 

হিরপ্যকশিপু। তারা গোপনে যাকে তুলসী চন্দনে পৃজে। করে, 
সে করে নি আমাদের উপর অত্যাচার! একটা জীবন্ত জাতিকে 

চিরদিনের জন্ত জন্ম*জরা-মুত্যুর ভ্রিতাপ-কটাহে ছেড়ে দেয় নি? 

আমার বুকে যে মই দেবে, আমার প্রজার তারই গুণগান করুবে, 
এ আমি সু করুবো না। 

নরক। কিন্তু আপনার বন্দনা-গান করতে প্রজাদের বাধ্য কচ্ছেন 

কেন? 

হিরপ্যকশিপু। বছদিন হরিনাম করে তাদের রসনা ব্যাধিগ্রন্ত 
হয়েছে, হিরপ্যকশিপুর; নাম গান করুলেই সে ব্যাধি দুর হুবে। 
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শ০্শুচন ডাক [ প্রথম অস্ক। 

তাদের ভাল ক'রে শিখিয়ে দাও, তগবান ব্রহ্ধা-বিষুস্মহেশ্বর নয়, 
ভগবান এই হিরণ্যকশিপু। 

নরক। আজ পর্্যস্ত কোন রাজা প্রজাদের সব কাজে মাথা 

গলান নি। 

হিরণ্যকশিপু । হিরণ্যকশিপু এই একট! ছাড়া আর জন্মায় নি। 

চক্রপাণির প্রবেশ | 

চক্রপাণি। আমি এসেছি মহারাজ । 

হিরণ্যকশিপু। তুমি মহারাজ হিরণ্যাক্ষের সেই বিদ্রোহী সৈনিক 

নও? কি নাম তোমার? 

চক্রপাণি। আমার নাম চক্রপাণি। 

হিবণ্যকশিপু । চক্র-পাণি! অর্থাৎ বিষু%খ কে এ নাম রেখেছে? 
চক্রপাণি। আমার পিত।। 

হিরপ্যকশিপু। তোমার পিতা জীবিত? 

চক্রপাণি। না; তিনি বছুদিন পরলোকগমন করেছেন। 

হিরপ্যকশিপু। বেশ কনেছেন; তার শাস্তিলাভ হোক। তোমাকে 

এ নাম ত্যাগ করতে হবে। 

নরক। এখানেও আপনার নির্দেশ মহারাজ ? 

চক্রপাণি। প্রজারা কখন থুথু ফেলবে, ক'বার হ্বপ্র দেখবে, তাও 

বোধহয় আপনিই বলে দেবেন? 

হিরণ্যকশিপু । বাচালতা ক'রো৷ না। শোন, আজ হ'তে তোমার 
নাম ভম্মপাণি। 

চক্তরপাণি। আজ্ঞে না। আমার নাম বরাবর চক্রপাণি ছিল, 
আজও থাকবেো। 

(৪৪ ) 



তৃতীয় দৃশ্া ] ভক্তের ভাক 

মড়কের প্রবেশ। 

মড়ক। প্রগল্ভতা করো না! নির্বোধ । 

নরক। তুমি চুপ কর না দাদ]। 
হিরণ্যকশিপু। রাজাদেশ শুনেছিলে তুমি? 

চক্রপাণি। শুনেছিলুম। 
মড়ক। রাজার আদেশ তোমার কাছ ছেলেখেলা, না? 

চক্রপাণি। ছেলেখেলা নয়, পাগলের প্রলাপ। 

হিরণ্যকশিপু। প্রলাপ! 

মড়ক। কেন তুমি প্রাতঃসন্ধ্যা তার বন্দনা-গান কর না? 
চক্রপাণি। মুখে আসে না, তাই। 

হিরণ্যকশিপু। ক'সে চাবুক মারলেই আস্বে। 
মড়ক। তাই কি তুমি চাও? 

চক্রপাণি। মন 

নরক। তুমি যাও না| দাদা, তোমার কাজ তো চাবুক মারা 

নয়, অন্ত্রাথাত করা । এত মাথা নিয়েও কি হাতের স্থখ হয় নি 

তোমার ? 

হিরণ্যকশিপু। নরক, মনে রেখো তুমি আমার ভূত্য ৷ 

নরক। আপনার ভৃত্য আমার দেহটা, আমার হাত পা জিত 

পর্য্স্তভ। কিন্তু আমার মনটা আপনার ভূত্য নয় রাজা। আপনার 

আদেশে নিরপরাধ প্রজাদের নিধ্যাতন করেছি, কিন্তু নিশীথের 
অন্ধকারে তাদের জন্ত চোখের জলও ফেলেছি রাজা। 

হিরণ্যকশিপু। তাহ'লে তোমার ওই চোখ ছুটো আমি উপড়ে 

নেবে । 
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ভন্তভের ভাক [ প্রথম অঙ্ক । 

নরক। তবু দাদার মত তোষামোরদ আমি করুবো না। আব 

মনটাকে যার তার পায়ে বিকিয়েও দেবো না। 

[ প্রস্থান । 

হিরণ্যকশিপু। মড়ক! 

মড়ক। যেতে দিন মহারাজ। আমি বলছি, ওর হাতে আপনার 

কোন ক্ষতি হবে না। আমার মাথাট! ওর জন্য জামীন বইল। 

হিরণ্যকশিপু। তন্মপাণি। 

চক্রপাণি। চক্রপাণি বলগুন। 

হিরণ্যকশিপু । তুমি আমার বন্দনা-গান করবে না? 

চক্রপাণি। নানা না। 

হিরণ্যকশিখু। আমার নববিধান ? 

চক্রপাণি। মানি না। 

হিরণ্যকশিপু। তোমার মাথাটা আমি নামিয়ে দেবো পাধগু। 

চক্রপাণি। পাষণ্ড আপনি। 

মড়ক। সাবধাণ বাচাল! 

চক্রপাণি। চুপ্। মনে করেছ তোমাদের বিচারক নেই? আছে 
-আছে। গ্ররৃতির প্রতিশোধ কেউ এড়াতে পারে নি, তোমরাও 

পারবে না। নিক্তির ওজনে এ লোক-নিধ্যাতনের শাস্তি তোমাদের 

মাথা পেতে নিতে হবে। আর সেদিন বেশী দূরে নয়। 
মড়ক। তুমি কোন্ দেবতার পৃজারী ? 
চক্রপাণি। কোন দেবতার পুজারী নই আমি। আমি পুজা 

করি আমার জননী জন্মভূমিকে, আমি ভালবামি আমার দেশবাসী 

আচগ্াল ব্রাঙ্ষণ এই হাজার হাজার নির্যাতিত মাস্থষকে ! দলে 
দলে তারা তোমাদের খড়ো প্রাণ দিয়েছে, অসহার পন্থুরর মত 
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, তৃতীয় দু । ] ভক্তের ভা 

দাড়িয়ে আমি দেখেছি। তাদের সকলের নিশ্বাস আমি আমার 
বুকের মধ্যে জমিয়ে এনেছি। এই জমানো দীর্ঘ নিশ্বান আমি 

তোমায় উপহার দিচ্ছি রাজা। এই নিশ্বাসে তোমার অমরত্তের অভ্র- 

ভেদী প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে যাক। 

হিরণ্যকশিপু। মড়কাস্থর ! 

মড়ক। মহারাজ! [ অসিনিষফাসন ] 

অন্নণাক্ষের প্রবেশ । 

অরণ্যাক্ষ। ধীরে সেনানি। প্রভূভক্তি অনেক দেখিয়েছেন। 
এবার তার হিষেব দেবার জন প্রস্তত হোন গে যান। 

মড়ক। কার কাছে হিসেব দেবে? 

অরণ্যাক্ষ। আমার কাছে। 

চক্রপাণি। তারপর আমাদের কাছে, তোমরা আর তোমাদের 

এই অত্যাচারী রাজা । 

[ প্রস্থান । 

হিরণ্যকশিপু। ফাড়িয়ে রইলে কেন? বন্দী পালিয়ে গেল ষে 

মূর্খ! 
মড়ক। পালিয়ে কত দুর যাবে মহারাজ? সাগরে লুকিয়ে 

থাকলেও আমি তাকে টেনে তুলে আনবো । 

[ প্রস্থান। 
অরণ্যাক্গ। পিতৃব্য! 

হিরণ্যকশিপু। কি অরণ্যাক্ষ? 

অরণ্যাক্ষ। আজ বোধহয় সাবালক হয়েছি? 

হিরণ্যকশিপু। না। 
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ত্র ভা [ প্রথম অঙ্ক। 

অরণ্যাক্ষ। আজও নয়? 

হিরণ্যকশিপু। আজও তোমার মুখে নির্ববোধের বুলি। জাতির 
শত্রু দেবতাগ্ডলোকে আজও তুমি ভুলতে পার নি। 

অরণ্যাক্ষ। এই আমার অপরাধ ? 

হিরণ্যকশিপু। অপরাধ সামান্য নয় বালক। 

অরণ্যাক্ষ। আমি তা শুনবো না পিতৃব্য। আমার প্রাপ্য সিংহাসন 

আমি আজই চাই। 

হিরণ্যকশিপু। আজ কেন £লালক? এখনি দেবো সিংহাসন। 

এক বন্ধে স্ত্রী-পুত্রেব হাত ধরে এখনি রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে 

বেরিয়ে যাবো । শুধু একটা কথা রাখ। তোমার পিতার পরিত্যক্ত 

এই পবিভ্র সিংহাসন স্পর্শ ক'রে শপথ কর যে, আমার আরব্ধ কাজ 

তুমি সম্পূর্ণ কর্বে, দেবতাদের কখনও বিশ্বাস কর্বে না, আর তোমার 
পিতৃহস্তা বিষুদকে যেখানে পাবে, সেখানেই চূর্ণ করুবে । শপথ কর। 

অরপ্যাক্ষ। না। আমি রাজ! হয়ে প্রথমেই এই প্রাসাদে বিষুণর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করুবে!। 

হিরণ্যকশিপু। তাহ'লে পাবে না তৃমি সিংহাসন । 

অরণ্যাক্ষ। কেন পাবো না? 
হিরণ্যকশিপু। কারণ, তুমি এখনও নাবালক। 

অরণ্যাক্ষ। হ্থেচ্ছায় যদি না৷ দেন, আমি জোর ক'রে সিংহাসন 

কেড়ে নেবো। 
হিরণ্যকশিপু। জোর ক'রে কেড়ে নেবে? রাজসিংহাসনের এতই 

মোহ? স্সেহ-গ্রীতিশ্শ্রদ্ধার কি কোন দ্বাম নেই? আচ্ছা, তাই যাও ॥ 
জোর ক'রেই কেড়ে নাও, তবু বুঝবো যে, মহাবীর হিরপ্যাক্ষের 
গুরসে যে জন্মেছে, সে* নির্বোধ, কিন্ত মৃষিক নয়। 
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তৃতীয় দৃশ্ত। ] ভত্ক্ের ভা 

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে আর আমার অপরাধ নেই পিতৃব্য। আমি 

আজ হ'তে আপনার পরম শক্র। এর পয়ে আমার্দের সাক্ষাৎ হবে 

রণক্ষেত্র । [ গ্রস্থান। 

হিরণ্যকশিপু । অরণ্যাক্ষ! নানা, যাক৬ আমি দেখতে চাই 

হিরণ্যাক্ষের পুত্র কত শক্তি ধরে। 

ত্রিজটার প্রবেশ । 

ভ্রিজটা। দিলে তো৷ ছেলেটাকে তাড়িয়ে! এবার একটা যুদ্ধ- 
ফুদ্ধ বাধিয়ে দিক, তারপর খুঁড়ো ভাইপো কাটাকাটি ক'রে মর। 
কেন, ওর রাজ্যিটা ওকে ফেলে দিতে পারো না? 

হিরণ্যকশিপু । সময় হ'লেই দেবো। 

ভ্রিজটা। ততদিনে যদি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে? 

হিরণ্যকশিপু। সে সাহস ওর হবে না, তুই কেন ভেবে মরিস? 
ব্রিজটা । ভেবে মচ্ছি আমি? তোমাদের জন্তে ? আমার ঝ»য়ে 

গেছে। কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছিম্থ। এখন বড় হয়েছো, 

পাখা গজিয়েছেঃ আর আমার কথা শুনবে কেন? রাজ্যিশুত্ব, শত্রু ! 

একটা লোকও কি গুণ গাইছে? এমন রাজত্বিকি না কল্লেই নয়? 
যা খুশী কর, আমি আ'র থাকছি না। 

হিরণ্যকশিপু। কে কোথায় আমার নিন্দা করেছে বল্। 

ভ্রিজটা। আমি হেথায় নিন্দে কর্ছি। দাও আমার মাথাটা 
নামিয়ে দাও। আঃ খেলে যা! 

হিরপ্যকশিপু। যা-যাঃ, আমার এখন প্রলাপ শোনবার সময় মেই। 

ভ্রিজট1। পেল্লাপ আমার, না তোমার? বলি, ছেলেগুলো কি 
চুলোর ছাই পড়ছে একবার পরীক্ষে ক'রে দেখতে হবে, না কি? 
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হিরণ্যকশিপু। কেন? তারা পড়ছে না? 
ভ্রিজটা। কি ক'রে জানবো? আমি কি তার্দের দেখতে 

গেছি? গুরুপুত্তর মুখপোড়াকে জিজ্ঞে করলুম। সে বল্লে”_ 

ভীষণ বি্ধো হয়ে গেছে। ওর নিজের পেটে তে! গোবর পোরা, 

ও কি বিষ্তে শেখাবে? 

হিরণ্যকশিপু । তুই যা ত্রিজটা, ষগডকে ঝুলে আয়, ছেলেদের 

যেন বাজপ্রাশাদে নিয়ে আসে। 
| গ্রস্থান। 

ত্রিজটা। হ্যা গা বিষ্ঠাকুর, তোমার কি মান অপমান ব'লে 

কোন পদাথখ নেই? জানই তো এরা তোমায় দেখতে পারে না। 

তবে কেন এখানে আসবার জন্তে পা ঘষছো--ভ্যা? ব্যাপারখানাট! 

কি? কচি ছেলে পেল্লাদ, তারা মাথাটি না খেলেই তোমার চল্ছে 

না? কি রকম বেহায়া লোক তুমি? সাধ্যি থাকে, আমার মাথাটা 

খা না মুখপোড়া। [ নেপথ্যে কে বলিল,_“তাই খাবো।” ] কের্যা? 

ভ্রিজটার সঙ্গে মস্করা । ্লাড়া, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাডবে!। 

[ প্রস্থান । 



প্রহলাদ ' 

নারদ ।-- 

দ্বিতীয় অস্ক । 
প্রথম দুস্থ ॥ 
বগ্ডের গৃহ । 

প্রহলাদের প্রযেশ। 

ওই-_-ওই--ওই মোরে 
শঙ্খনাদে আবাহন করিছে শ্রীহরি ! 

কোথা তুমি হে প্রিয় বান্ধব ? 

আমি যে চিনি না পথ; 

কাছে এস--কাছে এস; 

একা এক দিন যে কাটে না মোর. 

প্রিয়তম, কেন কর ছল? 

বিশাল পর্বত তুমি, আমি ক্ষুদ্র কীট ! 

মোর সনে লুকোচুরি তোমার কি সাজে? 
এস-__এস ধ্যানের দেবতা, 

এস মোর নয়নগেোচরে। 

জনম সফল হোক, 

মরতে অমরাবতী আন্থক নাষিয়। ! 

গাঁতন্ণ্ডে নারদের প্রবেশ । 

গীত । 
শুধু, অঝোর বরে কাদ। 

ভক্তিভোরে যনোচোরে শক্ত ক'রে বাধ! 
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চাই না রে তোর .কুহুমডাল!, 

নাই বা হ'লো! প্রদীপ জ্বাল|; 

শুধুই দে তুই অশ্রমালা, ধুয়ে যাক সব মনের খাদ! 

প্রহলাদ। 

নারদ । 

প্রহলাদ । 

নারদ। 

প্রহলাধ। 

গ্রাম চরণে গুরুদেব ! 

প্রাণাধিক, মৃহারোলে আসিছে বটিকা। 

সাবধান, ভুলিও ন! শ্রীহরির নাম। 

যতই আম্মক ঝঞ্চা, 
একমনে ডাক নারায়ণে। 

কঠোর যমের দণ্ড চূর্ণ হ'য়ে যাবে, 
উত্তাল সমুদ্রবক্ষে ফুটিবে কমল। 
এত ডাকি, তবু তো৷ আসে ন! হরি। 

কাছে কাছে আছে সে তোমার। 

কাল পূর্ণ হ'লে স্থুনিশ্চয় পাবে যাছু 

দ্রশন তার। 

বুকে রাখ পাষাণ বিগ্রহ, 
বিপর্দ আসিলে, মনে মনে 

এই মুর্তি করিও ধেয়ান। 

[ বিগ্রহ দিয়া প্রস্থান । 
তুমি মোর ধ্যানের দেবতা ? 
তুমিই কি নারায়ণ? 
বিশাল এ বিশ্বস্যাটি 

তুমিই করিছ রক্ষা? 
মরি-্-মরি, কত রূপ তোমার ্রীহরি! 
এ পূপের এক কণা নিয়া 
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টাদ বুঝি হয়েছে সুন্দর ! 

এ রূপে পাগল হয়ে 

সিন্ধু বুঝি চলিছে ছুটিয়৷! 

কোথা রাখি তোমারে বান্ধব? 

থাক মোর বক্ষে লুকাইয়]। 

বিনতির প্রবেশ । 

বিনতি। তোমার বুকে ও কি প্রহলাদ? দেখি দেখি! 

প্রহলাদ। গুরুমা,-- 

বিনতি। ভয় কি? তোমাব গুরুমশায় এখন ঘরে নেই। এ 

মৃত্তি কোথায় পেলে? 

প্রহলাদ। গুরুদেব দিয়ে গেছেন। 

বিনতি। কে গুরুদেব? কোথা থেকে এলো? নাম কি? 

প্রহলাদ। নাম নারদ। 

বিনতি। নারদ! দেবধি নারদ! তুই বলিস কি রে ছেলে? 
নারদ এসেছিলেন আমার কুটিরে! ওরে, কে তুই ছলনা করতে 

আমার ঘরে পায়ের ধূলে৷ দিয়েছিস? আমি যে ভাল ক'রে তোকে 

খেতেও দিতে পারি নি 

প্রহলাদ। ঠাকুর দাও গুরুম।। 

বিনতি। দীড়া বাবা, দাড়া। একটু দেখি। তুমিই সেই ঠাকুর? 
ছুর্দদ হিরপ্যাক্ষকে তুমিই বধ করেছ? তোমাকে ধ্বংস করার জন্তই 
দৈত্যসমাজের এত আয়োজন ! পারবে না, তোমার চোখের দিকে 

চেয়ে কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। 
প্রহলাদ। ও গুরুমা, ঠাকুর দাঁও। 
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বিনতি। বঝসে! ঠাকুর, বসো এই মাটির আসনে । তোমার 
শত্রুরা ফুলের গাছ উপড়ে ফেলেছে, ধৃপ ধুস্ছচি টেনে জলে ফেলে 

দিয়েছে। ঘরে যখন এসেছ, আমার চোখের জল ছঁতোমায় নিবেদন 
কণচ্ছি, গ্রহণ কর। [নতজানু হইলেন ] 

প্রহলাদ ।-- 

গীত! 

আমার চেয়ে আমার আপন, প্রিয় হ'তে তুমি প্রিয়। 
সব তেয়াগি পর্ব গো আজ তোমার প্রেমের উত্তরীয় । 

যা আছে নাথ আমার ব'লে, 

সপে দিন্ু চরণতলে, 

রসনাতে শুধু তোমার অমিয়-নাম গাইতে দিও। 

হর্গ নামুক মর্ত-ধামে, 

ডুবাও সবায় তোমার নামে, 

আজও বার! আছে দুরে, তাদের কাছে টেনে নিও। 

যণ্ডের প্রথেশ। 

য্ড। আধার গান শুয়ার? একি, বিনতি! কি ক্ছো তুমি! 
আরে, এ মুর্তি কার? 

বিনতি। দেখতেই তো পাচ্ছে! । 

যড। নারাম্মণের বিগ্রহ! ওরে হতভাগা একরত্তি শুয়ার, তুমি 

আমার ঘরে বিষুমৃত্তি এনেছে? লেখাপড়ার নামে অষ্টরভা। তুমি এই- 
সব কচ্ছোঠ নিজে তো মর্বেই, আমাকে শুদ্ধ ভোবাতে বসেছ? 

গ্রহলাদ। না৷ গুরুদেব, আমার ঠাকুর নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি, 

আপনাকে আমি বিপদে ফেলবে! না। 
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বযণ্ড। খবরদার হাত দিস নি। ও ঠাকুর নয়, কুকুর। আমি 
ওকে এক্ষুণি জলসই কর্বে! ৷ 

বিনতি। তুমি কি পাগল হয়েছ? ঠাকুরকে বলছে কুকুর? 
অনেক পাপ তুমি করেছ, আর পাপ ক'রো না। তোমার অমঙ্গল 

আশঙ্কায় আমার চোখে ঘুম নেই। প্রণাম কর, ওগো, প্রণাম কর। 

ষণ্ড। প্রণাম করুবো? এই যে ক'চ্ছি। উঠে আক হারামজাদা-_ 

[ পুতুল তুলিতে গেল ] 

বিনতি। ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ঠাকুর নিয়ে খেল। 

ক'রো৷ না। তোমার আমার কাছে ওর কোন মূল্য না থাকতে 

পারে, কিন্ত যার কাছে আছে, তার মনে ব্যথা দিও না। 

ষণ্ড। রাজার হুকুম মনে আছে? 

বিনতি। আছে। তার হুকুম মানতে গেলে সংসারে বাস কর! 

চলেনা। সরে যাও, বজ্রপাত হবে। 

প্রহলাদ। তুমি রাগ করো না ঠাকুর! গুরুমশায়কে ক্ষমা কর। 

তুমি তো৷ সবার মধ্যেই আছ। কুকুরের দেহেও আছ তুমি। তুমি 
ঠাকুর, তৃমি কুকুর, তুমি পাথর, তুমি মাটি, তুমি সব, তুমি সর্বত্র । 
থাক তুমি জলের তলায় লুকিয়ে । তবু তুমি সর্ববণক্তিমান নায়ায়ণ। 

[প্রস্থান । 
যণ্ড। ওঠ. হারামজাদা । আমার মাথ। খেতে এসেছ? খাওয়াচ্ছি। 

[বিগ্রহ তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা] ও বাবা, এ যে মাটিতে শেকড় 
চালিয়েছে। উঠছে না তো! ধর না একটু। 

বিনতি। তুমি একাই যথেষ্ট । 

ভ্রিজটা। [নেপথ্যে ] কই গো গুরুপুত্তর 1-_ 

যণ্ড। এই রে, ওই চুলোমৃখী এসেছে। দ্রেখলেই সাতখানা ক'রে 
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গিয়ে বলবে, আর আমার মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়বে। একটা 

ঢাকা-টাক। দাও ন। ছাই! 
বিনতি। ঢাকা দেবার জিনিষ এ নয়। কেন ভয় পাচ্ছে! ? 

কে রাজা? কতটুকু তার শক্তি? এ পাপের পেশ! ছেড়ে দাও, 
ভক্তির বাধনে ওঁকেই বাধবার চেষ্টা করি এস। যমের ভয়ও 

থাকবে না। [ প্রস্থান । 

যণ্ড। ওই আসছেবঝাযাটামুখী। কিকরি আমিছাই! [বিগ্রহ 
কোলের কাছে রাখিয়া বসিয়া পড়িল ও অঙ্গাবরণ দিয় বিগ্রহ 

ঢাকিয়া দিল ] 

ত্রিজটার প্রবেশ । 

ব্রিজটা। কই গো? 
যণড। এই যে গো! হঠাৎ কি মনে ক'রে? 
ভ্রিজটা। ওঠো, রাজবাড়ী যেতে হবে। 

যণড। রাজবাড়ী! কেন? 

ত্রিজটা। কেন আবার কি? কুমারদের নিয়ে চল, রাজা 

দেখবে কার কেমন বিছ্ে হয়েছে। 

ষণ্ড। সে তো তুমিই জেনে গেছ, রাজা আবার কি দেখবেন ? 

তুমি গিয়ে বল নি যে কুমারের! ভয়ানক পণ্ডিত হয়ে গেছে? 
ব্রিজটা। ত1 আর বলি নি? শুনেই তো চোখে দেখবার জন্তে 

পাগল হ'য়ে গেছে। 

যণ্ড। পাগল তুমি হতে দিলে কেন? এখন আমি কি করি? 

ভ্রিজটা। করুবে আবার কি? ওঠো না, বসে বসে জ্যাজ 

নাড়ছে! কেন? 
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বণ্ড। ওঠবার শক্তি নেই ত্রিজটা; উঠলেই মাথা ঘুরে প'ডে 
যাই। তুমি গিয়ে বল, গুরুপুত্রের য়ঙ্কর অন্থখ) অস্থথ সারলেই 
এসে দেখ! করুবে। 

ত্রিজটা। তা হবে না গুরুপুত্তর। মাথা ঘোরা-তার হয়েছে কি? 
যাবে তে। রথে চডে। 

ষণ্ড। রথে চডতে থৈগ্য বারণ করেছে। তুমি যাও ভ্রিজটা, 

তুমি যাও। মহারাজকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো ঝলো, কুমারদের 

অন্ক কোন ভাবন। নেই, তারা যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে । 

ত্রিজটা। তুমি নিজে গিয়ে বল্বে চল। রাজার ভাগ্া খেলেই 
মাথা ঘোরা সেবে যাবে 'খন। 

যণ্ড। ভাণ্া। ওরে, ও ত্রিজটা,-- 

ভ্রিজটা। বিটলে বামুন, তোমাকে আমি চিনি না? রাজবাড়ী 
থেকে কাড়ি কাডি সিধে আস্ছে, আর তুমি তাই খেয়ে নাকে 

সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, ছেলেবা কি ক'চ্ছে তার খোজ রাখ 

না। চল, আজ তোমাব শ্রাদ্ধ হবে। 

যণ্ড। শ্রাদ্ধ হবে কি? ও ত্রিজটা, আমাব যে এখনো কচি 

বয়েস। আচ্ছা, যেতেই যদি হয়, প্রহ্লাদকে বাদ দিয়ে আর সবাইকে 

নিয়ে গেলে চল্বে? 
ভ্রিজটা | উহ,__পেহলাদকেই বেশী দরকার। আর আমি বকৃতে 

পারিনে বাপু। [হাত ধরিয়া ] ওঠো, ওঠো», ওঠে! বল্ছি। 
যণ্ড। ওরে, ও অজিজটা, ও ভ্রিজ-_যাঃ। 

জিজটা। এ কি গো? কাপছে! কেন? এ কার মৃষ্ডি? 
বণ্ড। না না--নারায়ণের । 

ভ্রিজটা। ফারায়ণের ? এ মৃষ্ঠি তোমার ঘরে? 
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সক্তভের ডাক [ ছিতীয় অন্ক।' 

ষণড। গেরো ব্রিজটা, গেরো। 

ভ্রিজটা। বিটুলে বামুন, তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো। 
ষণ্ড। আমি নই, ওরে আমি নই। হায় বামুনের পোড়া কপাল 

রে! ভুলেও একবার যাঁকে ডাকি নি, সে-ই এলো! আমার মাথ! 

খেতে! ওরে, ও নচ্ছার চতৃভূজ, তোর বোয়ের হাতের নোয়। 

কবে তাঙ্গবে রে, দেখে আমার বুকটা শীতল হবে। [ প্রস্থান। 
ত্রিজটা। হারামজাদা! হাসছে যে গো! আবার পিট পিট ক'রে 

তাকাচ্ছে দেখ! কে তোর হাসির ধার ধারে রে মুখপোড়া ? 

ত্রিজটাকে তেমনি মেয়ে পেয়েছ? তবু হাসে? চুপ,ঃ মারবো 
মাথায় বাড়ি । [ যষ্টি উত্তোলন ] 

চতুভূঁজের প্রবেশ। 

চতুভূজ। হা-হা-হা, কর কি? মরে যাবে ষে। 

ত্রিজটা। তুই ড্যাকরা আবার কে? 

চতুভূজ। চিনতে পাচ্ছো না? আমি যে তোমার ছেলে। 

ত্রিজটা। ম'রে যাই আর কি? আমার আবার ছেলে কেরে 

মুখপোড়া ? 

চতুতূজ। দূর মুখপুড়ি, তুমি পেটের ছেলেকে চিন্তে পাচ্ছ না? 

ত্রিজটা। আটকুঁড়ীর ব্যাটা বলে কি গো? আমি যে বিয়ে 

হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে রাড়ী হয়েছি। আমার ছেলে হ'লো কবে রে ছোড়া? 

চতৃতূ্জ। বিয়ের আগে। মনে নেই, আমার নর্দামায় ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে তুমি ছাদপাতলায় গেলে ! 

ত্রিজট1। ও মাঃ কি ধেক্/!] এসব কি কথা গো? কার ছেলে 

তুই, বাপের নাম কি? 
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প্রথম দৃশ্ত | ] ভন্ভেচর ভাক 

চতুতূজ। বাপ থাকলে তে! নাম হবে? তুমি মা, এই শুধু 

জানি। নর্দামার থেকে উঠে খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এসেছি। 

ব্রিজটা | ওরে, আমি নই; হাটে বাজারে দেখ গে যা, তোর 

মা পায়ে আলতা প'রে বিশ্নুনি ঝুলিয়ে সে আছে। আমি জন্ম- 

রাড়ী, আমার কাছে এলি কেন ছোড়। ? 

চতুতূ'জ। তোমার নাম তো ত্রিজট। ? 
ত্রিজট1!। আবার নামও বলে যে গো! আমি কি স্বপ্ন দেখছি 

নাকি? কাকে কবে নর্দামায় ফেলে দিয়েছিলুম? কই, মনে তো 

পড়ে না। তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কারও মুখের পানে 

চেয়ে কখনও তো হাসি নি পধ্যস্তভ। কার তরাডুবি করেছিলুম? 
কে আমার পেছনে এই কুলীনের বাচ্ছাকে লেলিয়ে দিলে? বেরে! 

শত্রু, বেরে!। 
চতুভূজি। বেরুবো কেন? চল মা, তোমার ঘরে যাই। 
ত্রিজটা। দুর-__দূর, আস্তাকুঁড়ের পোকা, নর্দামার পাক, বেরো-_ 

বেরো, নইলে ঝেটিয়ে সিধে কর্বো। 

চতুভূ্জ। তাই না হয় কর, তবু তোমায় ছেড়ে আর আমি 
যাবো না। 

ত্রিজটা। ওরে, এ কি সর্ধনেশে ছেলে! এ যে কেবলি কাছে 
টানে গো? শেষকালে কি বুড়ো বয়সে কলঙ্ক নেবো! ছি-ছি-ছি, 

রাজ! কি বল্বে, ন্লাণী কি বল্বে? আজন্মকাল ছোড়া ছুঁড়ীদের 
ভেজিয়েছি, ঠেকিয়েছি”_তারা কি বল্বে? ওরে, ও আটকুঁড়ীর 

ব্যাটা, তোর মায়ের বুক খালি হোক রে। বেছেবেছে তুই আমার 
পিছু নিলি? তুই মর্, তুই মুখে রক্ত উঠে মর্। 

[ প্রস্থান। 
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ভক্তের ভাফ [দ্বিতীয় অঙ্ক। 

চতৃতূজি। কেঁদে! না ধরণি, আর কেঁদো না; ছুঃখের রাত্রি শেষ 

হয়েছে, পূর্বাচলে উষার রক্তিম রথ দেখা দিয়েছে । মাতৈঃস্-মাভৈঃ। 

হিনতির প্রবেশ । 

বিনতি। ঝসে আছ ঠাকুর? ফেলে দিতে পারলে না, না? 

পারবে না, কেউ পারবে না। এস, আমার বুকে এস। 

চতুতৃজ। এতক্ষণে হিলে হ'লো। 

বিনতি। কে? 

চতুভূজ। আজ্ঞে, আমি বৈকু্-বিহারী । 

বিনতি। বৈকু কে? কি চাও তুমি? 
চতৃভূজ। এই বাড়ীর গিরীঠাকরুণ আমায় ডেকেছে কিনা, 

তাই এছ । 

বিনতি। গিম্নীঠাকরুূণ তো৷ আমি। আমি তো! তোমায় ডাকি নি! 
চতৃতূজ। শোন কথা। ন| ডাকলে আমি আসবে ক্যানে? 

বিনতি। আনবো ক্যানে? নিশ্চয়ই তুমি চুরি করুতে এসেছ। 

চতুভূজ। চুরি কর্বার তো কিছু দেখছি নে। আপনাদের 
অবস্থা তো! মোর চেয়ে খারাপ দেখছি। 

বিনতি। অগ্হলাদ, ওরে অচুহলাদ,_ 

অন্থুহলাদের প্রবেশ । 

অন্ুহনাদ। কেন ডাকছে! গুরুম1? 
বিনতি। কোথায় ছিলে বাবা? ঘরে চোর ঢুকেছে দেখতে 

পাচ্ছে! না? 
অন্ুহলাদ। চোর! তাইতে। বটে! কে তুই? 

€( ৬* ) 



প্রথম দৃষ্ত। ] ভক্তের ভা 

চতুর্ভুজ। শুনলে তো চোর, আবার কে? 
অন্হলাদ। কোথা থেকে এসেছিস তুই? 
চতুভূজ। চোর কি কাউকে ঠিকানা বলে? এইটুকু বুদ্ধি নেই 

তোমার? রাজার ছেলে কিনা। 

অন্থহলাদ। চোপরাও পাষণ্ড! একে চোর, তার উপর বাচাল। 

মাথাটা উড়িয়ে দেবে! । 

চতুভূজ। দাও না, দেরী ক'চ্ছে কেন? 

অনহলাদ। কি করবো গুরুমা? হততাগার মাথাটা ছিড়ে 
ফেল্বো, না বেঁধে রাজবাড়ী পাঠিয়ে দেবো? তুমি একদৃষ্টে চেয়ে 
আছ কেন? কি দেখছে! ওর মুখের দিকে চেয়ে? 

বিনতি। এত গন্ধ কিসের? 

অন্থহলাদ। কোথায় গন্ধ? কি বলছে! তুমি? 
বিনতি। এত ব্বপ! 

অন্ুহলাদ। রূপ কোথায় দেখলে? এ যে প্রেতের মত কুৎসিত ! 

তুমি কি পাগল হয়েছ গুরুম! ! 

বিনতি | ধর্-ধর্, ওরে ধর) শক্ত ক'রে বাধ। এ চোর, 

ডাকাত, বাটপাড়। আমি দড়ি নিয়ে আসছি। 

[ প্রস্থান । 

চতুভূজ। আমিও স'রে পড়ি। 
অশ্ুহলাদ । বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় হতভাগা । আজ তোরই 

একদিন কি আমারই একদিন। একে চোর, তার উপর তেক্কিবাজ। 

[ চতুতূজের পলায়নোস্ভোগ ] পালিয়ে কোথায় যাবি? আজ তোকে 
আমি মেরেই ফেলবো। [ ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা ] 

[ চতুভূ'জের প্রস্থান । 
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সত্তর ভাক [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 

যণ্ডের প্রবেশ । 

অনুহলাদ । [ ষণ্ডকে জডাইয়! ধরিয়। ] ধরেছি গুরুমা, চোর ধর়েছি। 

যণড। আরে দৃত্তোর, 'চোরের নিকুচি করেছে! 
অন্রহলাদ । চোর--চোর। 

ঘিনভির দড়ি লইয়া প্রবেশ । 

বিনতি। দড়ি দিয়ে বীধ্। ওমা, এ কাকে ধর্্লি বোকা ছেলে? 
এ যে তোর গুরু। 

অনগুহলাদদ। আয, একি হলো? আমি যে স্পষ্ট চোরটাকে ধরুলুম। 

যণড। ফেব চোর চোর করে? চাব্কে পিঠের ছাল তুলে দেবো । 
প্রহলাদ কই? শীগগিব ডাক, এখনি রাজবাড়ী যেতে হবে। 

অগ্হলাদ। রাজবাড়ী যেতে হবে? কেন? 

যগ্ড। আমার গু্ির পিগ্ডি চটকাতে । তোদের পরীক্ষা হবে। 

অন্পহলাদ । সর্বনাশ! প্রহলাদ ষে এখনও হরিনাম ত্যাগ করে নি। 

বিনতি। কোন ভয় নেই। তার নাম স্বরণ ক'রে নির্ভয়ে চলে 

যাও, যমও তোমাদের স্পর্শ করুবে ন1। [ প্রস্থান । 

যণ্ড। ওরে, ও অন্হলাদ, তুই ব্যাটা আবার ভাইয়ের সঙ্গে হরি 

হরি করুবি না তো? 
অন্ুহলাদ। না গুরুমশায়। আমি বরং ভূত-প্রেতের নাম করুবো, 

তবু হরিনাম করুবো না। [ প্রস্থান। 

যওড। জয় ভগবান্ হিরণ্যকশিপু) জয় ভগবান্ হিরপ্যকশিপু। 

[প্রস্থান 



ভ্িতীস় দৃশ্য । 

মড়কের গৃহ । 

পারিজাতের প্রবেশ । 

পারিজাত। এতবড় একটা ব্যাপার ছেলেখেল! ঝলে তুমি উড়িয়ে 

দিতে পার, কিন্ত আমি তা পারি না। তুমি আমায় ত্যাগ করলেও 
আমি তোমায় ত্যাগ করবো না। 

গাতকঠে সহচরাগণের প্রবেশ । 

সহচরীগণ।-_ 

গীত £ 

সখি, মলিন কেন বল্? 

টাদের মুখে মাখিয়ে দিলে কোন্ নিরদর নীল কাজল ” 

কোথায় গিয়ে খেলায় ভুলে হারিয়ে এলি মন, 
কোথায় ছিল পুষ্পধনু বাগিয়ে শরাসন ? 

ডাকলে! কোকিল, কুছ” 

শিখিয়ে গেল “আহা, উই”, 
ডুবে ডুবে কবে খেলি কোন্ সায়রের মিঠে জল? 

পারিজাত। সে সায়রের নাম কুমার অরণ্যাক্ষ। 
১মা সহচরী। আগে বল্লে না কেন? সেদিন তো এসেছিল, 

সবাই মিলে কাছ! টেনে ধর্তৃম। তুমিই ব! বাপু বড় গাছে নৌকো 
বাধতে গেলে কেন? জান না, বড়র পিরীতি বালির বাধ? 

[ প্রস্থান। 



ভক্ষ্ের ভাক [দ্বিতীয় অঙ্ক। 

পারিজাত। নাই বা হলো বিবাহ, তা বঝলে আমি কি তার 

কোন কাজে লাগতে পারি না? কে আমায় ঝ্লে দেবে কোন- 

দিকে পথ। 

থুরন্ধরের প্রবেশ । 

ধুরদ্ধর। মড়ক আছ-_মডক? 
পারিজাত। বাবা তো এখনও রাজবাড়ী থেকে আসেন নি 

মহামাত্য। 

ধুরদ্ধর। এসব কি শুনছি মা পারিজাত? কুমার অরণ্যাক্ষের 
সঙ্গে তোমার শৈশবে বিবাহ হয়েছিল? 

পারিজাত। হ্যা মহামাত্য । 

ধুরদ্ধর। দেখ দেখি, কথাটা তুমি আগে বলশি কেন? বিবাহ 
বলে কথা-চালাকি তো! নয়। আমি তো শোনামাত্রই উর্দশ্বাসে 
ছুটে এসেছি। কুমাব এখন কি বল্ছে? 

পারিজাত। বলেন--শৈশবের সে অনুষ্ঠান ছেলেখেলা । 

ধুদ্বর। ছেলেখেলা! চালাকি! তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, 

আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। যে যতই চেষ্টা করুক না, কপালের 

লেখাটা তো কেউ উল্টে দিতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি-- 
তুমি রাজরাণী হবে। 

পারিজাত। রাজরাণী হবো? 
ধুরদ্ধর। হ'য়ে বসে আছ। তোমার কপালের রেখ! ঝলে 

দিচ্ছে যষে। না হবে কেন? রাজা তো অরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু 

জোর ক'রে সিংহাসনে চেপে বসেছে বই তো নয়! 

পারিজাত। এসব কথ। কেন আপনি আমাকে বল্ছেন? 

(৬৪ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] ভচক্তর ডাক 

ধুদ্ধর। তোমাকেই তো বল্বো, আর বল্বে৷ কাকে? তোমারই 
€তো সব চেয়ে বড় শক্র এই হিরপ্যকশিপু। 

পারিজাত। কিন্ত আপনি তো তার বেতনভোগী কর্চারী। 

ধুরদ্ধর । তাহ'লেও হকৃ কথা বল্্তে মহামাত্য ধুরদ্ধর রাজাকেও 

ভয় করে না। অরণ্যাক্ষ খন রাঙ্জার নাকের উপর তর্জনী তুলে 
শাসিয়ে গেল যে, সে জোর ক'রে সিংহাসন কেড়ে নেবে,-- 

পারিজাত। বলেন কি? কুমার এই কথা বল্লেন? আপনারা 

কেউ বাধা দিলেন না? 

ধুর্ধর। বাধা দেবো কেন? আমীয় কি তেমনি লোক মনে 
করেছ? আমি বরং হিরণ্যকশিপুকে বল্লুম--“কেন দেবেন না 

মশায়? কি অধিকার আপনার এই সিংহাসনে ?” 

পারিজাত। কুমার তাহ'লে কি কর্বেন মহামাত্য ? 
ধুরদ্ধর। যুদ্ধ করুবে। 

পারিজাত। কি আছে তার? কি নিয়ে যুদ্ধ করবেন? 

ধুদ্বর। সব আছে মা। আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তুমি 
কিচ্ছু ভেবো! না; অরণ্যাক্ষও রাজা হবে, তুমিও রাজরাণী হবে। 

পারিজাত। আমি রাজরাণী হ'তে চাই না, তার স্থখের পথের 
কণ্টক হ'তেও চাই না। তিনি স্থখে থাকুন, নিরাপদে থাকুন, এই- 

টুকুই শুধু আমার কামন।। 
ধুরদ্ধর। আমরা আপনার জন, আমাদের তো একটা কর্তব্য 

আছে! সব ঠিক হ'য়ে যাবে--যখন আমি আছি। তুমি শুধু একটা 

কাজ কর মা। 

পারিজাত। কি কাজ? 

ধুরদ্বর । ভক্কিভরে নাত্লাযণকে আহ্বান করপ। 
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ভক্তের ভাক [ দ্বিতীয় অস্ক। 

পারিজাত। আমার নারায়ণ তিনি। 

ধুর্ধর। ওতো! হ'লে! ভাবের কথা । আসল বথাটা কি জান 
মা? হিরণ্যাক্ষকে যে বধ করেছে, হিরণ্যকশিপুর মাথ! নেবার জন্তেও 

সে তৈরি হয়ে আছে। শুধু আসবার পথ পাচ্ছে না। হাজার 
হোক, দেবতা কিনা। না ডাকলে ওরা আসে না। ডাক মা, 

ডাক, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে তাকে আহ্বান কর। 

পারিজাত। ইচ্ছা হয় আপনিই ভাকুন। আমার শি নেই 

মহামাত্য। আমি চোখ বুজলে শুধু কুমারকেই দেখতে পাই। ব্রদ্ধা- 
বিষু-মহেশ্বরকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবামি না। 

[প্রস্থান। 

ধুরদ্ধর। এও তো সোজা মেয়ে নয় দেখছি। কোন্ পথে আসবে 
সে? কিছুতেই রাস্তা তৈরী করতে পাচ্ছি না। একমাত্র ভরস! 

প্রহলাদ। 

মড়কের প্রবেশ । 

মড়ক। কে? মহামাত্য ধুরদ্ধর? গরীবের ঘরে কি মনে ক'রে 

পায়ের ধূলে! দিয়েছ? 
ধুরদ্ধর | বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা৷ আছে ভায়। 
মড়ক। তা নইলে তুমি কি আর বেড়াতে এসেছ? বলে 

ফেল কি বথা। 
ধুরদ্ধর। কথাটা শোন। অবধি আমার কেবলি মাথ৷ ঘুরছে। 
মড়ক। তোমাকে দেখে আমারও মাথ! ঘুরছে। 
ধুরদ্ধর ৷ তুরতেই হবে। এখন কি কর্ৃধে তাই বল। যা মনে 

হচ্ছে, অরণ্যাক্ষ খুব লীগ.গিরই রাজ্য আক্রমণ কর্বে। 
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দ্বিতীয় দশ । ] ভচ্ত্চর ভা 

মড়ক। নির্বোধ বালক। 
ধুরন্ধর। বল্্ছে! বটে যড়ক, কিন্তু রাজ্যটা তো তারই। সে 

যদি এখন তার প্রাপ্য সিংহাসন দাবী করে, তুমি ঠ্যাকাবে কোন্ 

যুক্তিতে? 
মড়ক। এই যুক্তিতে যে, সে নির্বোধ নাবালক । 
ধুরদ্ধর। তুমি বললেই তো৷ পচিশ বছরের যুবক নাবালক হয়ে 

বাবে না। 

মড়ক। না হয় তোমার ইচ্ছায় সে সাবালকই হ'লো। তারপর 
কি বল। 

ধুরদ্ধর। দেখ মড়ক, তৃূমি হচ্ছে আমার একাস্ত আপনার জন। 
মড়ক। তোমার কেউ আপনার জন আছে বলে আমি বিশ্বাম 

করি না। 

ধুবন্ধর। তোমার সব কথায় কেবল রহশ্ত। কুমার যদি রাজ্য 

আক্রমণ করে, তুমি কি করবে? 

মড়ক। তার রাজ্যের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো । তার মাথাট। কেটে 
এনে রাজাকে উপহার দেবো। 

ধুদ্ধর। এ তুমি বলছে! কি হে? সে যে তোমার জামাই। 
মড়ক। জামাই! কি বল্ছে৷ তুমি? 
ধুরদ্ধবর। কথাটা সবাই জানে, আর তুমি জান না? তোমার 

মেয়ের সঙ্গে যে তার বিয়ে হয়েছে। 
মড়ক। কবে? 

ধুরদ্ধর। থুব ছোটবেলায়। 
সড়ক । ছেলেবেলায় আমিও দশবার বিয়ে কর়েছি। আমি তা 

মনে রাখি নি, তারাও কবে স্কুলে গেছে। 
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ভদ্র ভাক [ ছ্িতীয় অন্ক। 

ধুরদ্বর। কিন্তু তোমার মেয়ে তো তা ভোলে নি। 

মড়ক। যাতে তোলে, তাই আমি দেখছি। ব'লে ভালই করেছ 
ধুরদ্বর। কুমারের মুখখান| দেখে যদি বা একটু মায়া হ'তো, আর 
তা হবে না। 

ধুরদ্ধবর। অবুঝ হয়ো না মড়ক। বুঝতেই পাচ্ছো, এ পাপের 

রাজত্ব থাকবে না। কেন পাপীর সঙ্গে নরকে যাবে? 

মড়ক। পাপীর অন্ন যখন কণ্ঠায় কণ্ঠায় গ্রহণ করেছি, তখন 

নরকের ভয় করলে তো চল্বে ন! মহামাত্য। হিরণ্যকশিপু যদি বিষ্টা- 

কুণ্ডে তলিয়ে যান, আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। তুমি কি 

করবে জানি না; আমি কিন্ত প্রাণাস্তেও তাকে ত্যাগ করবো না। 

ধুরদ্ধর। কথাট। বুঝে দেখ। তুমি বদি কুমারের সঙ্গে যোগ 

দাও, সে নিশ্চয়ই জয়ী হবে। 

মড়ক। আমি তার জয় চাই না, মৃত্যু চাই। 

ধুত্ধর। তুমি কি হে? জামাই বলে কথা_ 
মড়ক। আবার জামাই ! যাও যাও, বাড়ী যাও। রাজ্যের মহামাত্য 

তুমি, তুমি বল্ছে! আমায় রাজার বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ করতে ? 

ধুরদ্ধর। আরে, রাজা তো অরণ্যাক্ষ। 
মড়ক। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, চিকিৎসা করাও। 

ধুরদ্ধর। আরে, তুমি মেয়ের কথাটা ভাবো না। জামাই যদি__ 
মড়ক। একশোবার কেবল জামাই আর জামাই। যাও, বেরিয়ে 

যাঁও। 
ধুরদ্ধর | যাচ্ছি। সাবাস ভায়া, আমি তোমায় পরীক্ষা কচ্ছিলাম। 

ভাবলুম-দেখি একবার ঘ! দিয়ে কোন্ পক্ষে যাবে তুমি, রাজার 

পক্ষে, না তোমার জামাইয়ের পক্ষে । 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত। এ ভচ্দ্তুর ভা 

মড়ক। আবার জামাই বল্্লে তোমার ভাল হবে না ধুরদ্ধর। 
ধুরদ্ধর। সাবাস ভায়া; সাবাস। [ প্রস্থান । 

মড়ক। ভূত্যের আবার ধর্ম কি? তার একমাত্র ধর্ম প্রতুয় 

আদেশ পালন করা। 

নরকে প্রঘেশ। 

নরক ' আদেশটা যদি পৈশাচিক হয় দাদা? 
মড়ক। হোক; সে বিচার আমার নয়। 

নরক। রাজা যদি তোমায় আদেশ দেন আমাকে হত্যা করতে, 

পারবে দাদা? 

মড়ক। পারবে! । 

নরক । চোখে জল আসবে না? 

মড়ক। গ্রতৃতক্তির উত্তাপে বাম্প হ'য়ে উড়ে যাবে। 
নরক। বুকটা কাপবে না? 

মড়ক। পাথর £ঁকে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো । 
নরক। দিনের পর দিন কত হত্যা তুমি করেছ দাদা। 

নিধ্যাতিতের আর্তনাদ শুনে একবারও তুমি কাদ নি? 
মড়ক। কেঁদেছি, তাদের ছুঃখে নয়, রাজার পরিণাম ভেবে। 

মোহের বশে তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না, ধ্বংস তার শিয়রে এসে 

ঈাড়িয়েছে। 
নরক। শুধু কি তারই ধ্বংস হবে, আমাদের হবে না? 
মড়ক। গাছটাই যদি ভেঙ্গে যায়, লতাও ছি'ড়বে বই কি? 
নরক। ধ্বংস নিশ্চিন্ত জেনেও আমরা এই মোহ্গ্রস্ত রাজাকে 

গ্বাকড়ে বসে থাকবো? 
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মড়ক। আমর! ষে তার ছুন খেয়েছি। 

নরক। সে ছনতে তার নয় দাদা, তার ভাইপো অরণ্যাক্ষের। 

ছুনের দাম যদি দিতে চাও, এস আমর! কুমার অরণ্যাক্ষকে সাহায্য করি। 

মড়ক । নরক, 

নরক। দাদা, বার বছর ধরে অনেক পাপ করেছ। একটা 
প্রাণিহত্যা করুলে অনস্ত নরক ভোগ করতে হয়, আর তুমি এই 
নকল প্রভূনতক্তির জন্ত অসংখ্য মানুষের প্রাণ নিয়েছ। তোমার নরক 
যে কি ভীষণ সে আমি কল্পনাও কর্তে পাচ্ছি না। একটু পুণ্য কর 
দাদা, ধর্শের দিকে চাও, নকল ছেড়ে আসলের শরণ নাও, বেঁচে যাবে। 

মড়ক। বাচতে আমি চাই না। ধার হাত থেকে আমি অস্ত্র 

নিয়েছি, এ অন্তর তারই আদেশে চালিত হবে। 
নরক। ্ৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আমর! বিবেক ব'লে একটা মহার্থ 

রত্ব নিয়ে এসেছিলুম। সে কি হারিয়ে গেল দাদা? 
মড়ক। হারায় নি; পাথর চাপ দিয়ে রেখেছি । মরার পর 

যার দ্রান॥ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্বো» “কপালে যার দাসত্বের 
রেখ একে দিয়েছ, এ রত্ব তাকে দিও না ঠাকুর।” 

নরক। তাহ'লে অরণ্যাক্ষ এলে কি বরুবে তুমি? 

মড়ক। মাথাটা নামিরে দেবো । 

নরক। সে তোমার কে জান? 

মড়ক। শক্র। 

নরক। না, জামাই। 

মড়ক। নরক! 

নরক। শৈশবে তোমার মেঘের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। 

গুনেছ সে কথা? 
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মড়ক। শুনেছি। তাকে বিবাহ বলে তোমার মত উন্মাদ, আর 

ধুরদ্ধরের মত নির্বোধ । 

পারিজাতের প্রবেশ । 

পারিজাত। আমি যে তাকেই সত্য ঝলে জেনেছি বাবা । 

মড়ক। ভূলে যা পারিজাত। 

পারিজাত। দশ বছর যা ভূলতে পারি নি, আজ তা পারবো 

বা বাবা। 

মড়ক। শৈশবে অমন অনেক ছেলেখেল। হয়, যৌবন তা মানে না। 

পারিজাত। আমি মানি বাবা। 

মড়ক। পাগলামি করো না কন্তা। তোমার প্রলাপ শোনবার 

আমার সময় নেই। 

নরক। প্রলাপ তো! তুমিই বকৃছে। দাদা । কন্তাকে তুমি দ্বিচারিণী 

হ'তে বল? 

মড়ক। কিসের দ্বিচারিণী নির্বোধ? নাবালিক! কন্তার কথার 

কোন মূল্য নেই। আমি তো তাকে সম্প্রদ্ান করি নি। 
নরক। এইবার ক'রে ফেল। 
মড়ক। কখনও নয়। সেই ঘরছেদী বিভীষণকে আমি বস্তা 

সম্প্রদান করবো না। 

নরক। তুমি না কর, আমি করবে! । 

মড়ক। নরক! 
নরক। কেন পাগলামি ক'চ্ছে। দ্রাদা? মেয়েটার মুখের দিকে 

চেয়ে রাজওক্তি এখন শিকেয় তুলে রাখ। রাজতক্তির বন্তা চুটিয়ে 
দিয়েছ, এইবার একটু ঘরের পানে তাকাও। মেয়ে যখন কোন' 
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মতেই বুঝছে না, তখন এ ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে। মেয়েটাকে 
তে! আর আহইবুন্ডো রাখতে পারবে ন|। 

মড়ক। আমি ওর বিবাহ দেবো । 

পারিজাত। আমি মর্বো, তবু আবার বিবাহ করুবে! না। 

মডক। তাহ'লে আমার ঘরেও আর তোর স্থান হবে না। 

পারিজাত। এতো! নতুন কথা নয় বাবা। মেয়ে বড় হ'লে 
বাপের ঘর আর তার ঘর নয়। 

মড়ক। কথাটা মনে থাকে যেন। [প্রস্থানোক্যোগ ] 
নরক। শোন দাদা, শোন, কথা আছে। তরবারিখান। দাও ন। 

ঘ্লাদা, রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। 

মড়ক। আমি প্রাণাস্তেও রাজদ্রোহী হবে৷ না। 

নরক। কেন নিজের ধ্বংস ডেকে আন্বে? 

মড়ক। রাজার যদি ধ্বংস হয়, আমারও হোক; তিনি যদ্দি 

নরকে যান, আমি হ্র্গে যেতে চাই না। 

নরক। তাহ'লে আমার তরবারিখান! নাও দাদা । তুমি দিয়েছিলে, 

তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম | 

মড়ক। কুমারের সঙ্গে যোগ দেবে? 

নরক। অগত্যা । ছুজনে আর পাপ করবো না। তুমি যখন 

ফিরবেই না, তখন আমিই তোমার ক্ষতি পূরণ কর্বো। 
মড়ক। কেন সে নির্বোধের সঙ্গে মর্বে হতভাগ্য ? 

নরক। জামাই কিনা, তাই। 
পারিজাত। পায়ের ধূলো৷ দাও বাবা, আমি তবে আসি। 

নরক। মুখ ফেরালে কেন? মেয়েটাকে আশীর্বাদ কর দাদা» 

€ষন রাজরাণী হয়। 
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মড়ক। আশীর্বাদ করবো ? রাজরাণী হবে? আমি বরং অন্িশাপ 

দিচ্ছি, তোর আশায় বাজ পড়ক। [ প্রস্থান । 

পারিজাত । কাকা» 

ন্রক। ভাবিন নি মা, ভাবিস নি; আমি আশীর্বাদ ক"চ্ছি, 

তোর স্বামী তোরই হবে। দেখি, কার কথা ফলে-_দাদার না আমার । 

আচ্ছা পারিজাত, পাতকিতারণ কোন্ দেবতাকে বলে জানিস? 
পারিজাত। জানি, নারায়ণকে বলে পাতকিতারণ। 

নরক। তাকে ডাকলে সব পাপ খগুন হয়ে যাবে? আচ্ছা, 

আমি যদ্দি ডাকি, দাদার পাপ ধুয়ে মুছে যাবে? 
পারিজাত | শুনেছি, তিনি কল্পতরু, তার কাছে যা চাওয়া যায়, 

তাই পাওয়া যায়। 

নরক। তবে আয়, ছুজনে বেশ ক'রে নারায়ণকে ভাকি। 

পারিজাত। আমার নারায়ণ হ্বর্গে নেই, আছে এই মর্তের 
মাটিতে । 

[ প্রস্থান। 

নরক। মেয়েটা সব জানে। ও যখন বল্ছে, আমি ডাকলে 
দাদার পাপ থগুন হবে, তখন আর কথা নেই। হে পাতকিতারণ, 

দাদার পাপ ধুয়ে মুছে দাও; দাদার কোন দোষ নেই_-সব দোষ 
ওই রাজার। দাদাকে দয়া কর ঠাকুর, দাদাকে দয়া কর। আমাকে 
বরং ছু-খা বসিয়ে দাও, তবু দাদাকে রক্ষা কর। কথাটা শুনতে 
পেলেো৷ কি না, কে জানে? এখানে তে! হবে না; বনে জঙ্গলে 

গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে হবে। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,__ 

[প্রস্থান । 
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বনমধ্যস্থ গৃহ । 

গাতকঠ প্রজাগণের প্রবেশ । 

প্রজাগণ ।-- 

গীত। 

জীবন পণে এগিয়ে বাবো, কারে! বাধা মানবে! না। 

মরণ বর্দি আসে আহক, ভয় কারে কয় জানবো ন]। 

কত চাবুক পড়লে! গায়ে, 

তর্লে! দেহ হাজার ঘায়ে, 

বত আধাত আহক আরও, আঁখিতে জল আনবে! না। 

বন্দিনী মার মুজি লাগি 

লাখে লাখে উঠবে জাগি, 

ন! পারি তে! শুধু শুধু দেহের বোঝ! টানবে! ন|। 

চক্রপাণির প্রবেশ। 

চক্রপাণি। ভাইসব, আজ বারে! বছর এই হিরপ্যকশিপু আমাদের 
বুকে মই দিয়ে আসছে। তার জোট ভ্রাতা হিরপ্যাক্ষ শুধু বিষ 
হেধীই ছিল, কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু হ্ির মধ্যে ঘা কিছু ভাল, 
সবারই বিহ্বেধী। যে শাম্্ আবহমান কাল ধ'রে মানুষকে বিপদে 
'আশ্রয় দিয়েছে, ঘন অন্ধকারে দিয়েছে পথের নির্দেশ, সেই শান্বকে 

এই পাষণ্ড অগ্রিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে নববিধান প্রবর্তন করেছে। 

মাঙ্থষকে এর সৈল্ত-সামস্তেরা পিপীলিকার মত বধ কর্ছে। কেআছ 
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মায়ের সস্তান, এই অন্তায়ের প্রতিশোধ নিতে কুমার অরপ্যাক্ষের 
পতাকাতলে মিলিত হও। 

প্রজাগণ। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। 

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ । 

অরণ্যাক্ষ। সিংহাসনের জন্ত আমি লালাফ়িত নই । কিন্তু স্তায়তঃ 

খশ্মতঃ আমি যে রাজ্যের অধীশ্বর, তার প্রজাদের উপর এই নির্মম 

অত্যাচার আমি সইতে পাচ্ছি না ভাইসব। মানুষ কি বলির পঞ্জ, 

যে, এরা যখন ইচ্ছা তার মাথা! নেবে? শিশু কি লোষ্রথণ্ড ষে 

তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? রাজা কি তেত্রিশ কোটি দেবতার 

উর্ধে যে, সবাইকে ত্যাগ ক'রে তারই পূজা কর্ৃতে হবে? আমরা 
এ অন্তায়ের মূলোচ্ছেদ করুবো। তারপর তোমাদের যাকে ইচ্ছা 
সিংহাসনে বসিও, আমি প্রতিবাদ করুবো৷ না। 

১ম প্রজা । সিংহাসন আপনার। আর কাউকে আমর! আমাদের 

লাজ! বলে মানবো না। এই আমাদের শেষ কথা। 

[ প্রজাগণের প্রস্থান। 
অরণ্যাক্ষ। নায়ক চক্রপাণি ! 

চক্রপাণি। কেন কুমার ? 

অবরণ্যাক্ষ। কত লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে মনে কর? 

চক্রপাণি। অন্ততঃ দশহাজার। বেশীও হ'তে পারে। 

অরণ্যাক্ষ। এত সৈন্তের উপযুক্ত অন্তর কোথায়? 
চক্পাণি। কত অস্ত্র চাই তোমায়? আমি বারো বছর ধরে 

সব সংগ্রহ ক'রে রেখেছি। 

অরণ্যাক্ষ। কোথা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলে? 
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চক্রপাণি। রাজার অস্থাগার থেকে। 

অরণ্যাক্ষ। অস্ত্রাগারে তো কখনও চুরি হয় নি। 
চক্রপাণি। বছবার হয়েছে, শাস্তির সময় অস্ত্রাগারের খবর কেউ 

রাখে না। যে রাখে, সে আমারই ভাই। 

অরণ্যাক্ষ। কে তোমার ভাই? 

চক্রপাণি। ধুরন্ধর। আমাকে যেদিন হিরণ্যকশিপু কশাঘাত ক'রে 
তাড়িয়ে দেন, সেইদিনই ধুবন্ধর চাকরিতে নিযুক্ত হয়। উদ্দেশ 
আমাদের একই, তবে পথট! বিভিন্ন । 

অরণ্যাক্ষ । ধুরদ্ধবও চান পিতৃব্যের ধংস। এ তুমি বল্ছে। কি? 

তার মত চাটুকার ষে প্রাসাদে আর একটিও নেই। 
চক্রপাণি। সে তার বাইরের আববণ কুমার। আসলে এই 

দ্বেশটাকে সে তোমার আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে। 

অরণ্যাক্ষ। পিতৃব্য তোমাকে কশাধাত করেছিলেন কেন? 
চক্রপাণি। কারণ তোমার পিতার মৃত্যুর পর যখন এই পাপিষ্ঠ 

রাজ্যরশ্নি হাতে নিলে, তখন একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করেছিলুম। 
অরণ্যাক্ষ। কেন করেছিলে? আমি তো তোমার কেউ নই। 

চক্রপাঁণি। তোমার জন্য নয় কুমার, আমি প্রতিবাদ করেছিলুম 

আমার দেশবাসীর জন্য । এই অত্যাচারীর অভ্রভেদী ছুরাকাজ্ষ। 

আমি নখদর্পণে দেখতে পেয়েছিলুম। আমি জানতুম, তার হাতে 

প্রজাদের ধন প্রাণ মান কাণাকড়িয় দরে বিকিয়ে যাবে। আমি সব 

সইতে পারি, পারি না আমার দেশবাসীর নির্যাতন সইতে । শপথ 
কর কুমার, শপথ কর, যদি তুমি সিংহাসন করায়ত্ত করতে পার, 
ভুলেও কখনও প্রজাদের অনিষ্ট করবে না। 

অরণ্যাক্ষ। শপথ ক'চ্ছি, আমার হাতে প্রজাদের কোন অনিষ্ট 

( ৭৬ ) 



তৃতীয় দৃশ্ত। ] ভচভ্র ভাক 

হবে না। প্রাণ গেলেও ধর্মকে আমি ত্যাগ করবো না। যারা 
মরে গেছে, তার্দের ফেরাতে পারবো না জানি। কিন্তু যার! বেঁচে 

আছে, তাদের পায়ে আর কুশান্কুর বিদ্ধ হবে ন|। 
চক্রপাণি। মুখের কথায় হবে না! কুমার, কাজে তার পরীক্ষা 

দাও। শক্ত হয়ে দাড়াও। মনে রেখো, তোমার কথায় দশহাজার 

লোকের জীবন-মরণ নির্ভর কচ্ছে। 

[ প্রস্থান। 

অরণ্যাক্ষ। মন্ত্রের সাধন কিংব শরীরস্পাতন। 

কয়াণুর প্রবেশ । 

করাধু। অরণ্যাক্ষ,_ 

অরণ্যাক্ষ। একি! মহারাণী! 
কয়াধু। মহারাণী নই, আমি মা। সবই কি ভূলে গেলি? 
অরণ্যাক্ষ। ভুলি নি মা, তুলি নি। মাকে হারিয়ে তোমাকেই 

মা বলে জেনেছিলুম, তোমার স্তন্তপানেই আমি বদ্ধিত হয়েছি, 

আমার দেহের পঞ্জরাস্থি তোমারই গড়া মা। 
কয়াধু। স্থতির প্রদীপটা আর একটু বাড়িয়ে দে বাবা। মনে 

কর্ একদিকে অন্থহলাদ, আর একদিকে অরণ্যাক্ষ, মাঝখানে শুয়ে 

এই একটি মাত্র মা। 
অরণ্যাক্ষ। মনে আছে মা, আমি ভূলে যাই নি, আমি আর 

অনুহলাদ একসঙ্গে কেঁদে উঠলে তুমি আমাকেই বুকে জড়িয়ে ধর্তে। 
বয়াধু। পেই মা যদি আমি, তবে কেন তুমি আমার ললাট 

লক্ষ্য ক'রে অস্ত্র তুলেছ নির্বোধ ? 

অরণ্যাক্ষ। রাজরাণীর স্থখ তো অনেকদিন ভোথ করেছ মা, 
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একবার রাজমাতা৷ হয়ে দেখ স্থখ না পাও, ছুঃখ পাবে না। পিঠে 

তোমার কট! চাবুক, কতগুলে। লাখি পড়েছে জানি না, কিন্ত 
তোমার চোখের জলে যে প্রাসাদ সিক্ত হয়েছে, এতো আমি দীর্ঘ- 

কাল দেখেছি। তবে এখানে তুমি কেন এসেছ? 

কয়াধু। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি অরণ্যাক্ষ। 

অরণ্যাক্ষ। ফিরে যাবে! সেইদ্দিন_-যেদিন রাজ। হিরণ্যকশিপু আর 
সিংহাসনে থাকবে না। 

কয়াধু। সে জন্য এত ব্যস্ত হয়েছে কেন বাবা? তাকে আমি 
বোঝাতে পারি নি সত্য, কিন্ত আমার ছেলেরা বোধহয় আমার 

অবাধ্য হবে না। তোমার সিংহাসনে আমার ছেলের কেউ বস্বে না। 

অরণ্যাক্ষ। তৃমি ভূলে যাচ্ছো, পিতৃব্য অমর বর নিয়ে এসেছেন। 

আপ্রলয় নিরীহ প্রজ্জাদের উপর তিনি এমনি ক'রে নির্যাতন করুবেন $ 

শান্ত্র মিথ্যা হ'য়ে যাবে, ভগবানের নাম কেউ মুখে আনতে পাবে 

না, প্রাতঃসন্ধ্যা রাজার বন্ধন গান ক'রে দ্রানবসমাজ ক্রীতদাসের 

জাতিতে পরিণত হবে, এই কি তুমি চাও মা? 

কয়াধু। মানুষ কখনও অমর হয় না অরণ্যাক্ষ। কোন্ পথে 

মৃত্যু আস্বে, আমি তা। জানি না; কিন্ত সে নিশ্চয়ই আস্বে, 
দুদিন আগে আর পরে। এ ক'ট! দিন তুমি অপেক্ষ। কর মাণিক। 

অরণ্যাক্ষ। ক'টা দিন অপেক্ষা করার অর্থ আরও কয়েক হাজার, 

মানষকে মৃত্যুর কবলে ছেড়ে দেওয়!। এদের রক্ষার দায়িত্ব আমারই 
ছিল; এক একট! নিষ্পাপ প্রজার মৃত্যু আমারই মাথায় পাপের 
বোবা চাপিয়ে দিচ্ছে। এ আর আমি সহ করুতে পাচ্ছি না মা» 

তুমি আমায় ক্ষমা কর। 

কয়াধু। তুমি তবে যুদ্ধই করবে? 
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অরণ্যাক্ষ। আমার সন্বয্স স্থির। 

কয়াধু। যুদ্ধেও তো৷ অসংখ্য লোক মর্বে অরণ্যাক্ষ। 

অরণ্যাক্ষ। মর্বে তারা মানুষের মত, বলির পশ্তর মত অসহায় 

মৃত্যু বরণ কবুবে ন:। 

কয়াধু। কথা শোন বাবা। এ যুদ্ধে আমার ছুর্দিকেই ক্ষতি, 
তাই তোমার কাছে এসেছি। 

অরণ্যাক্ষ। কেন এলে মা? যাও-_যাও, চলে যাও, এর! 

দেখতে পেলে মহা অনর্থ হবে। আমি সিংহাসন চাই নাঁ। আমি 

জন্মের মত এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো-বদ্দি পিতৃব্য প্রজাপুপ্রের 

সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কাবও উপর আর তিনি নির্যাতন 

করুবেন না, চিরাচরিত শাস্ত্রের অমর্যাদা কর্বেন না, আর দেবপুজায় 
কোন বিদ্ব উৎপাদন কর্বেন না। 

কয়াধু। এর কোনটাই সম্ভব নয়। 
অরণ্যাক্ষ। তবে ফিরে যাও মা। আমার ভাবনা ন। ভেবে 

প্রহলাদকে রক্ষা কর গে। তাকে রাজবাড়ী নিয়ে গেছে। গিছ্বে 

দেখ, এতক্ষণে বোধহয় সর্বনাশ হ'য়ে গেল। 

করাধু। যাক; গ্রহলাদের জন্ত আমার কোন মাথাব্যথ৷ নেই। 

চক্রপাণির প্রবেশ । 

চক্রপাণি। কে কথা বল্ছে কুমার? 
অরণ্যাক্ষ। আমার মা। 

কয়াধু। মহারাণী কয়াধু। 
চক্রপাণি। কি চাই এখানে মহারাণীর ? 
কয়াধু। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। 
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চক্রপাণি। ছেলে! এখানে কেউ কারও ছেলে নই। আমরা 

সব ভূঁইফোড! রাজ। হিরণ্যকশিপু আমাদের মমতার গ্রন্থিগুলে। 

সব এক এক ক'রে ছিড়ে ফেলেছে। তার অন্ত স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ 

বিচার করে নি। এসেছেন--ভালই হয়েছে মহারাণি। আপনার 
দেহটা আমবা দ্রতচন্দন দিয়ে মহাসমারোহে দাহ কবুবো, আর মাথাটা 
পাঠিয়ে দেবে৷ রাজপ্রাসাদে । 

অবণ্যাক্ষ। নায়ক! 

চক্রপাণি। বুঝুক রাজা হিবণ্যকশিগু যে, শকত্রর অস্ত্রাথাতে বিন! 

দোষে স্ত্রীপুত্র প্রাণ দিলে বুকটায় কতখানি বাজে। 

অরণ্যাক্ষ। তুমি কি খল্ছো নায়ক চক্রপাণি? এ যে আমার 

মা। 

চক্রপাণি। আমাদের শ্বীবাও তো নারী ছিল কুমার। তারাও 

তো সন্তানের মা ছিল। কেউ তো তাদের দয়া করে নি। মা! 

কিসের মা? কে মা? এই না তুমি বল্লে তোমার কেউ নেই? 

এরই মধ্যে চোখে বান ডেকে এলো? মায়ের জন্য তোমার মমতা 

থাকতে পারে, কিন্তু শক্রর জন্ত আমার মমতা নেই। 

কয়াধু। কি করুতে চাও? মাথা নেবে? 

অরণ্যাক্ষ। না-না-না, তুমি যাও মা, তুমি যাও। 

চক্রপাণি। কখনও নয়। হত্যার বিনিময়ে হত্যা। 

অরণ্যাক্ষ। চক্রপাণি ! 

চক্রপাণি। পরে মাথা পেতে শাস্তি নেবো কুমার। তা বলে 

শ্রক্রকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে! না। 

অরণ্যাক্ষ। আমার আদেশ। 

চক্রপাণি। তোমার আদেশই তো! পালন কচ্ছি কুমার। তুমি 
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আমায় ঢাল! হুকুম দিয়ে বেখেছ, শক্রব মাথা নিতে আমরা যেন 
শিশু বৃদ্ধ নারীর বিচাব না কবি। 

কয়াধু। এস, মাথা নাও সন্তান। কতটুকু জ্বালা তোমাদেব 

বুকের মধ্যে? তোমাদেব সবাব সব ছুব্বিসহ আল! একা আমি এই 
বুকটার মধ্যে পাথর-চাপা দিয়ে বেখেছি। পত্বীপুত্র হাবিয়ে কতটুকু 
কেদেছে তোমরা? আমাব চোখেব জলে সাগব বয়ে গেছে। তবু 

এখনও অনেক বাকী । এই দিগস্তব্যাপী পুপ্তীভূত দীর্বশ্বাস-_-একি বুথা 

যাবে? চোখে আমাৰ ঘুম নেই। পৃথিবী যখন ঘুমোয়, আমি তখন 

জেগে স্বপ্ন দেখি এক বিকট ভয়াল হিংস্র মৃর্তি। হত্যা কব সন্তান, 

আমাব এ দুঃসহ জালার অবসান কর। কিন্ত আমার ছেলেব চোখের 

উপবে নয়, অন্তরালে এস । 

প্রস্থান । 
অরণাক্ষ। সাবধান চক্রপাণি! আমার মায়ের গায়ে কুশাম্ধুরও 

বিদ্ধ করো না। 

চক্রপাণি। আমি সৈনিক হ'লেও পশু নই কুমার। 

[ প্রস্থান। 

নবকের প্রঘেশ | 

নবক। কুমার অবণ্যাক্ষের জয় হোক। 

অরণ্যাক্ষ। সেকি। নগরাধাক্ষ নরক। আপনার ভাই যড়কও 

এসেছেন নাকি? উদ্দেশ্ট কি? আমাকে বন্দী করা? তার আগে 

আমি আপনাদেরই শিরশ্ছেদ করবে] 

নরক। আরে থামো, থামো | দেখছে! তো আমি নিরন্। 

আগে একখান! তরবারি দাও, তারপর শিরশ্ছেদ ক'রে । 
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অরণ্যাক্ষ। কে নিলে আপনার ৩ওবধারি? 

নবক। নেয় নি কেউ, যার তরবারি তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে 

এসেছি। 

অরণ্যাক্ষ। হঠাৎ এ মতপরিবর্তনেব কারণ? 

নরক । ভেবে দেখলুম, জামাইয়ের খিঞ্চঘে। যুদ। কবাঢা খুব তাল 

দেখাবে ন।। 

অরণ্যাক্ষ। আপনাখা সেই আফাঢে গল্প এখনও ভুগতে পাবেন নি? 

নরক । না বাবাজি, আমর যদ্দি খা ভুলি মেয়েটা ভুলতে দেয় 

না।"*." তাহ'লে আমাকে একখানা তলোয়ার দা৭। আর বণ দেখি 

শুনি, যুদ্দ আগে হবে না সম্প্রদান আগে হবে? 

অবণ্যাক্ষ। সম্প্রদান কি? 

নরক। কন্তাসম্প্রদান। এ আর বুঝলে না? বিপেেটা কা» আছে, 

এইবার পাকা কবৃবে। 

অরণ্যাক্ষ। কেন বাজে কথা বলছেন? আমি বিখাহ কবি নি, 

তাকে গ্রহণও করুবো না৷ 

নরক। তোমার বাবা গ্রহণ কব্বে, তুমি তো ছেলেমানুষ। এ 

প্রজাপতির বন্ধন, চেষ্টা করুলেও ছেঁড়া যায় না। দাও, অন্ত্র দাও। " 

ই্যা হে, পাতকিতারণকে দেখেছ? 

অরণ্যাক্ষ। কে পাতকিতারণ? 

নরক । আছে আছে। কেমন ক'রে তাকে ভাবতে হয় জান? 

হে পাতকিতারণ, দাদাকে তুমি--হে পাতকি-_ 

অর্ণ্যাক্ষ। কি পাগলের মত বকৃছেন? 

নরক। মত নয় বাবা, সত্যি সত্যি আমি পাগল হয়েছি। 

এখানে আম্তে আস্তে কখনও শুনি বনের মধ্যে শাখ বাজছে, 
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কখনও শুনি দুরে কে বাশী বাজিয়ে ডাকছে, আবার কখনও শুনি পেছনে 
কার পায়ের নূপুর ঝুমুর ঝুমুর ক'রে বাজছে। ব্যাপার কি বলতো? 

তোমার দলে ভূত-টুতও আছে নাকি? 
অরণ্যাক্ষ। এতদিন ছিল না, আপনিই প্রথম ভূত। 

নরক। বেশ বলেছ; তোমার বেশ রসবোধ আছে। 

অরণ্যাক্ষ। আপনার মহামান্ত অগ্রঙ্টি কোথায়? 

নরক । তোমার শ্বশুর? তিনি তলোয়ারে শাণ দিচ্ছেন, শীগ গিরই 

তার দর্শন পাবে। 

অরণ্যাক্ষ। আপনিও তার সঙ্গে মিলিত হোন। দুজনকে এক 

সঙ্গেই আমি সম্ভাষণ করবো । তাকে না পেলে আপনাকে আমার 

প্রয়োজন নেই । 

[ প্রস্থান । 

নরক | প্রয়োজন তোমার নয় জামাই, প্রয়োজন আমার । দাদার 

পাপ তো খণ্ডন করৃতে হবে। হে পাতকিতারণ, হে পাতকি-_ 

গাতকঠে নারদের প্রবেশ | 

নারদ ।-- 

গীভ । 
মন-তুলসী গঙ্জাজলে অঞ্জলি দে পায়, 

বাকিছু তোর আছে আপন ধরণীর ধুলায়! 
কাছে আছে, নয় সে দুরে, 

কাণ আছে বার, সেই শোনে তার নুপুর ধ্বনি হাদয়পুরে ; 
যে নামে তার ডাক না কেন, 

সেই নামে নে ধাধা জেনো, 

প্রেম্ভকতির শক্ত নিগড় জড়িয়ে দে সে নামের গায়! 
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নরক। তুমি পাতকিতারণকে চেন? 

নারদ । চিনি। 

নরক। আচ্ছা, আমি নিজের মুক্তি না চেয়ে যদি পারদদার 

চাই, তাই পাবো? রঃ 
নারদ । না। 

টি এন ০৭ বল্লে হ্যা” তুমি বল্ছো। না"? তুমি জান 

দর মুক্তিই যর্দি না হ'লো, তবে শু ৮ ধু শুধু তাকে ডাকবে 

নারদ। ডাকার অন্তই ডাকবে । আর কিছু নয়। 
| প্রর্থান। 

নরক। এ ব্যাটা পেটের জ্বালায় সাধু হয়েছে । ছ্ুতোব সাধুর 

ক্যাথায় আগুন। 

[ প্রস্থান । 
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রাজপ্রাসাদ । 

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ । 

হিরপ্যকশিপু। ভগবান্! ভগবান্ !! 

মোহগ্রন্ত ধরণীর জীব 

নামের মদিরা পানে অন্ধসম 

আ্বাখি মুদি চলিছে ছুটিয়া। 

কেব! তগবান্? ব্রহ্মা-বিষুঃ-মহাদেব ? 

কোন্ অধিকারে ত্রিদশ-আলয়ে বসি 
পাবে তারা ধরণীর পুজা? 

ফুলে ফুলে পৃথিবীরে সাজাইব আমি, 

আর আমারি প্রকূতিপুঞ্জ 
সে ফুল অঞ্জলি দেবে 

ত্বর্গবাসী বুদ্ধ ভগবানে ? 

না না, আমি পৃজ্য, আমি ধ্যেয়, 

ধরাতলে একমাল্র আমি ভগবান্। 

গাঁতকঠে কুমন্জ্রের প্রবেশ । 

কুম্। 

গীত । 
তবে তুই বুক ফুলিয়ে চল্! 

পাহাড় ভয়ে পালিয়ে ঘাবে, উড়ে বাষে সিুজল। 
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কিসের মুভ্তি? দেধত কিসের? মিথ্যে ভগবান, 

স্থগমর্তে বত হৃধা, তুমিই কর পান, 

তোমার পাবে চন্দ্র তার, 

অগ্লি দক আলোর ধার! 

তুমি বিবি বিষু। শিব, অসার মেকি আর সকল ! 

[ প্রস্থান। 

হিরপ্যকশিপু । শোন চন্দ্র, শোন দ্িনকর, 

থাকে যদি আজে! কোথা দেবের বিগ্রহ, 

সেথা আলেো। কবিবে ন! দান। 

শোন সদাগতি বায়ু, 

ত্রিভুবনে যেথা যাবে তুমি, 
তারত্বরে করিবে প্রচাব, 

ভগবান্ হিবণ্যকশিপু। 

থুরন্ধরের প্রঘেশ। 
ধুরন্ধর। সমীরণ কি কবিবে জানি না রাজন্, 

আমি কিন্ত পথে ঘাটে হাটে মাঠে 
নিরস্তর উচ্চকঠে করেছি ঘোষণা_ 
ভগবান মহারাজ হিরণ্যকশিপু । 

হিবণ্যকশিপৃ । মহ্কামাত্য ধুরহ্কব, 

এখনো কি বাজামাঝে আছে কোনজন, 

মৃত্যু যারে করেছে স্মরণ? 

দেবতার পজার্চনা প্রথা 

স্ুনিশ্। ঝজ্জে মৌ ইঞ্জে গেছে হে 
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ধুবন্ধর। 

ভন ভাক 

শেষ বটে, তবে-- 

হিরণাকশিপু । তবে কী? 

ধুবন্ধব | সঠিক জানি ন! মহারাজ । 

তবে কখনো কখনো দেখা বায়, 

প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে 

উদ্ভাসিত কক্ষতল বটে, 

কিন্ধ অন্ধকার আছে বনু 

প্রদীপের নীচে। 

হিরণ্যকশিপু। তার অর্থ? 

অক্হলাদ । 

অন্যহলাদের প্রবেশ । 

পিতা, প্রণাম চবণে। 

হিরণ্যকশিপু । এস পুন্র অশ্গহলাদ, 

অন্হলাণ । 

কুশলে তো আছ প্রাণাধিক ? 

জ্যেষ্টপুত্র তুমি মোর, 

বিজয় নিশান মম 

সব চেয়ে বেশী তুমি করিবে ধারণ। 

ক্ষেপে কহ তো শুনি, 

গুরুগৃহে থাঁকি 

কি শিক্ষা পেয়েছ প্রিয়তম ! 

এই শিক্ষা গুরুগৃহে করিয়াছি লাভ, 

পিতা স্বর্গ পিতা ধন 

পিতাই তপশ্যা মোর, 

পি হি তুষ্ট হুন, 
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এ জীবন অবহেলে দিতে হবে ভালি; 

পিতা যদ্দি মোহবশে ছুটে যান 

নরকের পথে, সাথে সাথে যেতে হবে 

তার বিজয় নিশান ধরি; 

প্রশথ্ণ করা চলিবে না--কেন যাই, 
কোথা যাই, ম্বর্গে বা নরকে । 

ধুরদ্ধর | সাধু__সাধু কুলের প্রদীপ 

হিরণ্যকশিপু । দেবতা কে, জান কি সন্তান ? 

অন্তহলাদ । দেবতা স্বরগে নেই, 

আছে এই মর্ভের ধলায়। 

কর্তব্য সাধিতে যার নাহি দ্বিধা, 

নাহি লাজ, নাহি মৃত্যুভয়, 

তারি নাম দেবতা রাজন্! 

স্বর্গের দেবতা শুধু স্বার্থের সন্ধানী, 
কিছুই না করি তারা বহু পেতে চায়। 

মর্তধাম দেবতার পৈতৃক সম্পদ্ 

শিশুকাল হ'তে তারা শিক্ষা পায় 

মর্ভ হতে রাজকর করিতে গ্রহণ । 

মর্ডের দেবতা শুধু দিয়ে যায়, 

নাহি চায় কিছু । ত্বর্গের দেবতাগণে 

হুষ্ট কীট সম ঘ্বণা করি আমি। 

হিরণ্যকশিপু। ধন্ত আমি হিরণ্যকশিপুও 
হেন পুত্র করিয়াছি লাভ। 

শিক্ষা তব অবসান দেহের নন্দন ! 
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চতুর্থ দৃশ্ত। ] ভচ্ভ্তর ভাক 

এই নাও তরবারি, 

অরাতি দমন করি হও খ্যাতিমান । 

[ তরবারি দান | 

রক্ষার প্রবেশ । 

বক্ষী। মহারাজ, কুমাব প্রহলাদকে নিয়ে গুরুপুত্র উপস্থিত। 

হিরণ্যকশিপু । তোমাকে নূতন দেখছি । কোথা থেকে এসেছ 

তুমি? কি নাম তোমার? 

রক্ষী। আমি প্রহ্লাদের মামার বাড়ীর দেশের লোক। আমার 

অসংখ্য নাম মহারাজ । এক নাম শ্রীহরি-- 

অনুহলাদ। ভুলে যাও ও নাম। 

রক্ষী । আব এক নাম বৈকুঃপতি | 

হিবণ্যকশিপু । চল্বে না। 
রক্ষী । আবার কেউ বলে পাতকিতারণ। 

ধুরদ্ধব। পাতকিতারণ! বেছে বেছে দানবের চিরশক্র সেই 
শঠচড়ামণি নাবায়ণের নামটাই তুমি গ্রহণ করেছ? 

রক্ষী । আজ্ঞে, লোকে বলে সব নামই নাকি তার নাম। 

ধুরদ্ধর। কোন্ মূর্খ বলেছে? আজ থেকে তোমার নাম-_ 

রক্ষী। আমার নাম নৃসিংহ। 

ধুর্ধর। তা চল্্তে পারে। যাও, প্রহ্লাদকে শিয়ে এস। 

রক্ষী। আজ্ঞে, যাই। 

[ প্রস্থান। 

অনুহলাদ। পিতা, গ্রহলাদ নিতাস্তই বালক; এখনও ওর শিক্ষা 
বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। আজ কি পরীক্ষা না করলে হতো না? 

& ৮৯ ) 



শতশত ভাক [ দ্বিতীয় অস্ক। 

হিরণ্যকশিপু। কেন, সে কি এতদিন কিছুই শেখে নি? 

অন্থহলাদ । শিখবে কি কবে পিতা? তার মস্তিফ বিকৃণ্চ হয়েছে। 

ধরন্ধব। মস্তিফ বিরুত হয়েছে । তাইতো! মহাবাজ, তাহলে তো! 

ভাল কবে পবীক্ষা করা দরক্াব। 

বক্ষিসহ প্রহ্লাদের প্রবেশ। 

প্রহলাদ। পারা, আমায় স্মরণ কবেছ তুমি? | প্রণাম ] 

হিরণ্যকশিপু। হ্যা প্রাণাধিক। মুখখানা এমন মলিন হয়েছে 
কেন? মনে হচ্ছে যেন সারাদিন কেদে কাটিয়েছে। কেন এমন 

শীর্ণ দেহ বাবা? গুরুমা কি তোমায় খেতে দেন নি? 

প্রহলাদ। দিয়েছেন বইকি বাবা। গুকমা মায়েব মতই স্েহময়ী | 

কেমন, তাই না দাদ? 

অশ্গহলাদ। যথার্থ। [ জনাস্তিকে ) শোন্ প্রহলাদ, আবার তোকে 
সাবধান ক*বে দিচ্ছি, ভূলে ও সর্বনেশে নাম মুখে আনিস নি। 

হিরণ্যকশিপু। কাছে এস প্রহলাদ। [ কোলে টাশিয়া লইলেন ] 

বল তো প্রাণািক, গুরুগৃহে এতর্দিন কি শিখেছ? 

প্রহলাদ। শিখেছি পাবা, সংসাবে পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা।। 

হিরণ্যকশিপু। দেখ ধুরদ্ধর, দেখ, এই মামার কনিষ্ঠ পুত্র। 
এমন সরল সুন্দর, আর এমনি ভক্তিমান। এই ছেলে যখন বড় 

হবে, এর গৌরবে এব পিতামাতার বক্ষ কি স্ফীত হবে ন'? 

ধুরদ্ধর। তা আর হবে না? এমন ছেলে ধাব, তিনি ত মহা- 
ভাগ্যবান্। আচ্ছা, বল তো বাবা, 

অন্হলাদদ। থাক মহামাত্য, ভাই বড় ক্ষুধার্ভ। ওকে ছেভে 

দিন; যা জিজ্ঞাসা করুতে হয়, আমাকে কক্ষন। 

( ৯* ) 



চতুর্থ দৃশ্ত। ] ভক্ভেচর ভাক 

ধুব্ধর। ক্ষিধে পেয়েছে? আহা, তা তো! পাবেই। কচি ছেলে 
কিনা। আচ্ছা প্রহ্লাদ, বল দেখি, সংসারে সব চেয়ে ভাল খাগ্ঠ কি? 

প্রহলাদ। সংসারে সব চেয়ে ভাল খাগ্ভ হরিনাম। 

হিরণ্যকশিপু। কী? [কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়! দিলেন ] 

রক্ষী । [ প্রহলাদকে বক্ষে ধারণ ] 

অন্হলাদ। পিতা, অবোধ বালক প্রহলাদ। 

বক্ষী। বল কুমার, বপ, কি শিখেছে এতদিন? পিতা জিজ্ঞেস 

কচ্ছেন, বল--সব খুলে বল। 

অন্চহলাদ। না-না-না, যাও ভাই, বিশ্রাম কর গে। 

ধুর্ধর। আহা, বল্তে দাও না ছাই !বল তো বাবা, কি শিখে 
এসেছ? 

হিরণ্যকশিপু। খল, ত্রিস্ুবনে শ্রেষ্ট পুরুষ কে? 

প্রহলাদ। শ্রীহরি নারায়ণ। 

হিরণ্যকশিপু। সের! পানীয় কি? 

প্রহলাদ। রুষ্ণনাম-ম্ধা। 

হিরণ্যকশিপু । সর্বোত্রুষ্ট আবাস কোথায়? 

প্রহলাদ। শ্রীবিষুর পদ'তল। 

অন্থহলাদ। চুপ করু, ওরে অবোধ, চুপ। 

ধুবত্বর। আর চুপ, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! 

হিরণ্যকশিপু। হতভাগ্য কুলাঙ্গার, আর কি শিখেছ? 
প্রহলাদ। কি শিখেছি শুনবে বাবা? 

প্রহলাদ।-_ গীভ। 
আকাশে হরি, বাতাসে হরি, ধরণী হরিময়। 

জীবনে হরি, মরণে হরি, হরি যে বরাভয়। 
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ভক্তের ভাক [ ছিতীয় অন্ক। 

প্রবণে হরি, মননে হরি, 

এহরি নাম পারের তরী, 

মরণে হরি স্মরণ করি চরণে হবে! লয়। 

এস শ্রাহরি করুণা করি, 

ভযে ভাবনাব কান যে হরি, 

মোহের ঠুলি হর আহ!র, অঁধার কর ক্ষয়। 

হিরণ্যকশিপু । আরে হীন কুপের পাংশুল, 

পুন; পুনঃ ঘোষকের! 

তারন্বরে করেছে ঘোষণা, 

তগবান্ হিরণ্য কশিপু, 

ধরণী করিবে শুধু তাহারি বন্দনা, 

তবু তুমি পুনঃ পুনঃ 
হরিনাম কর উচ্চারণ ? 

অচ্হলাদ। ক্ষমা কর পিতা, 

ভাই ষোর নিতান্ত বালক। 

হিরণ্যকশিপু। স'রে যাও অন্ুহলাদ। 

ধুরদ্ধর। কি রকম ছেলে তুমি বাবা? 

পিতারে বরিছ অপমান? 
রক্ষী। তুমি চুপ কর না মশাই, 

পিতাপুভ্রে বাক্যের লড়াই, 
তুমি কেন কর আস্কালন? 

খুব তো ঢেলেছ বিষ, 

আর কেন? ঘরে যাও। 

দেখিয়াছ ঘুঘু শুধু, দেখ নাই ফাদ! 
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চতুর্থ দৃশ্ত। ] ভক্তের ডাক 
ধুরদ্ধর। চুপ, ব্যাটা ঘ্বণিত কুকুর ! 
হিরণ্যকশিপু। প্রহলাদ,__ 
প্রহলাদ । পিতা, 

হিরণ্যকশিপু। বল, ভগবান্ পিতা তব হিরণ্যকশিপু। 
প্রহলাদ । তগশন্ সর্বশক্তি নারায়ণ। 

হিরণ্যকশিপু। নারায়ণ! | কশাঘাত ] 

রক্ষী | উঠ! 

অন্হলাদ। পিতা! মোব পৃষ্টে-_ 

মোর পৃষ্ঠে কর বশাঘাত। 

ধুরদ্ধর | মারার কি প্ররোজন হ'লে? 

যত সব- 

অহ্হনাদ। দুর হও ঘ্বণিত শৃগাল। 
ধুরদ্ধর। হেংসহেঃহেঞ্ শিশুবাক্য অমুতসমান। 

| প্রস্থান 

হিরপ্যকশিপু। প্রহলাদ”_ 

গ্রহলাদ। কেন পিতা বরিতেছ রোষ? 

সর্ববধশ্ম সর্বচিস্তা করি পরিহার 

শ্রীহরির নামে কর আত্মসমর্পণ । 

| হিরণ্যকশিপুর প্রহলাদকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত; প্রহলাদ 

নিব্বিকার ; ভাবে শুধু “জয় শ্রীহরি বলিতেছিল ] 
রক্ষী। উঃ-_ উঃ--উঃ ! 

আর ব্যথা দিও না রাজন্! 

উদ্বেলিবে জলধির জল, 

আকাশ এখনি শিরে পড়িবে ভাঙগিয়। ৷ 
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ভক্তের ভাক [ দ্বিতীয় অঙ্ক 

শিশুব কোমণ অঙ্গে 

করিয়াছ যত কশাঘাত, 

সকলি তা বাজিয়াছে তারি গায়ে-- 

শিশু যার নয়নের মণি। উঃ-- 

অন্হলাদ। পিতা, দণ্ুধান এখনো কি 

হয় নাই শেষ? 

হিবণ্যকশিপু। না। জাতিদ্রোহী পিতৃদ্রোহী 

হুবস্ত শিশুরে আমি 

যমালয়ে কখিব প্রেরণ। 

! তরবারি ধারণ ] 

অগ্কহলাদ । পিতা 1***ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও 

মেহের অন্থজ। ভূলে যাও হরিনাম । 

প্রহলাধ। হোক মোর শিরশ্ছেদ, 

ছিন্নশিব যেন গায় হরিগুণগান। 

[ হিরণ্যকশিপু পুন, পুনঃ তরবারি আঘাতের ব্যর্থ চেষ্টা 
করিলেন । রক্ষীর আচ্ছাদনে প্রহলাদ হাসিমুখে 

ধরাড়াইয়া শ্রাহরিনাম জপ করিতে লাগিল] 

মড়কের প্রবেশ । 

মডক। মহারাজ! একি ! 

হিরণ্যকশিপু । হত্যা কব, হত্যা । 

মড়ক। কাকে হত্যা করুবেন? 

হিরণ্কশিপু। এই শিশু-শতক্রকে। জান মড়কান্থুর, আমাদের 
জাতির শক্র এই শিশুর কঠে আশ্রয় নিয়েছে! 
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চতুর্থ দৃশ্ঠ। ] ভচ্গ্ের ভাফ 

মড়ক। বলেন কি? 

হিরণ্যকশিপু। রক্ষি! 

রক্ষী। মহারাজ! 

হিরণ্যকশিপু। নিয়ে যাও এঠ মহাশক্রকে । হতভাগাকে মত্ত 
হম্তীর পায়ের তলায় ফেলে দাও । 

অন্ুহলাদ। একি নৃশংস আদেশ পিত1? ক্ষমা করুন। এ 

আপনাব কনিষ্ঠ পুত্র, অবোধ শিশু। অপরাধ যতই গুরুতর হোক, 

তার কি মাঞ্জন। নেই? 

হিরণ্যকশিপু। ন1। 

মডক। শিশুর কি অপরাধ মহারাজ? গ্ররুপুত্র ওকে উপযুক্ত 

শিক্ষা দিতে পারে নি, হাতীর পায়ের তলায় ফেলতে হয়, তাকে 

ফেলে দিন। প্রহলাদকে ছেড়ে দিন মহারাজ । 

হিরণ্যকশিপু । নানা, হবে না। মৃত্যুই ওর একমাত্র শাস্তি। 

প্রহলাদ । চল রক্ষি! দাদা, তুমি চোখের জপ ফেণছে।? না 

দ্রাদা, চোখ মুছে ফেল। তয় কি? হাতীর মধ্যেও নাবায়ণ আছেন। 
পায়ের ধূলো। দ্রা9 বাবা! যদ্দি মরি, আমার সর্বাঙ্গে হরিনাম লিখে 

জলে ভাসিয়ে দিও। 

রক্ষী । মহারাজ» 

হিরণ্যকশিপু । নিয়ে যাও। 

অন্ুহলাদ। পিতা, 

হিরণ্যকশিপু। শুনবে! না অন্নরোধ। 

মড়ক। আর একবার ভেবে দেখুন। 

হিরণ্যকশিপু। দেখেছি । তুমি যাও, গুরুপুত্রকে শৃঙ্খলিত কর। 

আমি সহম্রবার বলেছি, আবারও বল্ছি। যে না শুনেছে, শোন-- 

(৯৫ 0 
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ভগবান্ হিরণ্যকশিপু$ তার রাজ্যে তারই পুজা হবে। দেবতার 
বন্দনাশ্গান যে করুবে, তার মৃত্যু। 

রক্ষী। চল ভাই। 

[ গ্রহলাদ পূর্ব্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। 

অশ্থহলাদ। পিতা, দোহাই পিতা, এ নিষ্ঠুরতা করুবেন না । এ 

শিশু, শক্র-মিত্র বোঝে না। আদেশ করুন, ফিরিয়ে আনি। 

হিরণ্যকশিপু । নানা, বেরিয়ে যাও। 

অনুহলাদ। ওঃ পিতাও এত নিষ্ঠুর! 

[ নতমন্তকে প্রস্থান । 

মড়ক। মহারাজ, অরণ্যাক্ষ বু পম্ত সংগ্রহ ক'রে প্রাসাদের 

দিকে আসছে। আমার ভাই নরকও' তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 

হিরণ্যকশিপু। ইচ্ছা হয়, তুমিও দাও । 

মড়ক। আপনি আমাকে ত্যাগ না করলে আমিও আপনাকে 

ত্যাগ করুবো না। 

হিরণ্যকশিপু। মহাপাপীর সঙ্গে মহানরকে যেতে হবে। 

মড়ক। সেই নরকই হবে আমার স্বর্গ । 

 প্রস্থান। 
হিরণ্যকশিপু। লুকিয়ে আছ কেন? এস; দেখি তুমি কেমন 

ভগবান্। 
[প্রস্থান । 



তৃতীয় অন্ক। 
প্রথস দু) । 

রাজপ্রাসাদ। 

ষণ্ড ও হয়াথর প্রবেশ । 

কয়াধু। গুরুপুত্র,- 

যণ্ড। বলুন রাণীমা। 

কয়াধু। আপনার আশ্রমে ছেলেদের পাঠানো হয়েছিল কি 

বিষ্যাশিক্ষা করতে, না কৃষ্ণনাম শিখতে? 

ষণ্ড। কৃষ্ণনাম? দূর দূব, ও নাম আবার কেউ শেখে নাকি? 
কয়াধু। তবে প্রহলাদ শিখেছে কেন? 

ষণ্ড। কে বল্্লে মা? আমি তে! এসব কিছুই জানি না। 
কয়াধু। জানেন না? আপনি তাকে কি শিখিয়েছেন? 

যণ্ড। বেদ, বেদাস্ত, নেদাক্গ, বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ7;--পতগ্জলি, 

জলাগুলি, পুষ্পাঞ্ুলি ?-_ শাস্ত্াদি, শস্ত্রাদি, বন্ত্ার্দি; ব্যাকরণ, ভ্যাকরণ, 

হা-করণ ;--আরও সব কত কি! 

কয়াধু। শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, চক্রধারী আমাদের জাতির পরম 

শত্রু, তার নাম করা মহাপাপ? 
যণ্ড। শুধু একবার? হাজারবার শিখিয়েছি। 

কয়াধু। গ্রহলাদকে মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন? 
যণ্ড। তা তো দিয়েছি; বিদ্ধ ব্যাপার তো বড় ভাল বোধ 

হচ্ছে না। মহারাজকে দেখলুম অগ্নিশন্মা হ'য়ে ধেরিয়ে আস্তে, 

ণ (৯৭ ) 
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অন্হলাদের ছুচোখ দিয়ে ভয়ঙ্কর বেগে জল পড়ছে । কি যেন একটা 

গোলমাল বেধে গেছে! 

কয়াধু। তবে আর এখানে অপেক্ষা করবেন না; এখনি পালিয়ে 

ষান। 

যণ্ড। পালিয়ে যাবো? কিন্তু আমার প্রণামী? 

ত্রিজটার প্রবেশ । 

ব্রিজটা। পেন্নামী রেখে দাও ঠাকুর। মাথাট! নিয়ে ফিরে 

যেতে পার কিনা, তাই দেখ।' 

ষণ্তড। ও ভ্রিজটা, তুমি বল্ছে! কি? 
ত্রিজটা ; কি বল্ছি, টের পাবে এখন। ট্যাচামেচি শুনে একবার 

আমি মুখ বাড়িয়েছিলুম। ওরে বাবা, রাজার সে কি মূষ্তি! কাছে 

যেতে ভরসাই হ'লো না। প্রহরী মুখপোড়ার কাছে শুনলুম, সে 
ভীষণ ব্যাপার ! 

যণ্ড। স্য।! 

কয়াধু। কি হয়েছে? 

ভ্রিজটা। রাজা পেহলাদকে বল্লে-কি শিখেছে? পেহলাদ 

অমনি একশোবার হরি হরি ক'রে উঠলে । 

ষণ্ড। আ্যা! সত্যি হরিনাম করলে? হাজারবার পই পই 

ক'রে শিখিষে আনলুম, তবু কথা শুনলে না? ও ব্রিজটা, তারপর 

কি হলো? 

ব্রিজটা । হ'লো। তোমার মাথা । রাজ বল্লে,--এ নাম কার 

কাছে শিখেছে? সোজ! জবাব দিলে, গুরুপুত্বরের কাছে। 
যণ্ড। জ্্যা! বল্লে! ও ভ্রিজট!, আমি যে এর কিছুই জানি নে। 

(৯৮ ) 
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্রিজটা। জান না? ন্তাক? তোমার ঘরে ফারায়ণের মূর্তি 

এলে! কোথেকে ? 

কয়াধু। সে কি গুরুপুত্র? 

ষণ্ড। মিছে কথা রাণিমা। এ বেটী জন্মমিথ্যক। 

ত্রিজটা। জন্মমিথ্যক আণ্ম রে বাম্না? তুমি না মৃহ্ঠি চাপা 
দিয়ে বসেছিলে? 

যগ্ড। কবে? কোথায়? 
ভ্রিজটা। তোমার ঘরে 

ষণ্ড। আমি তো ঘরে ছিলুমই না। তুমি তো আমাকে রাস্তা 
থেকে তুলে আনলে। 

ক্রিজটা। দূর মিথ্যুক! 

ষণ্ড। কি? আমি মিথ্যুক? আমি তোমাকে অভিশাপ দেবে! । 

ত্রিটা। দাও না ষত পার। তোমার মাথাটাও এবার উড়ে 
যাবে। 

ষণ্ড। দেখেছেন রাণিমা, চুলোমুখী আমায় খালি খালি ভয় দ্েখাচ্ছে। 
কয়াঁধু। ঘান গ্ুরুপুত্র, পালান, আর এখানে অপেক্ষা করুবেন না। 
যগড। তাহ'লে চলেই যাই, কি বলেন? আমার প্রণামীটা 

বরং 

ভ্রিজটা। যাবে তো যাও না। পেক্ামী দেবে, না_-তোমার মুখে 

ছাই দেবে। 
বণ্ড। তুই বেটা ম'রে শাকচুমী হবি। আর আমি হবো ক্রহ্ধ- 

দৈত্য। আমার বেলগাছের তলায় এলে তোকে আমি ক্যাৎ কাযৎ 

ক'রে লাখি-_ 
ব্রিজটা। তবে রে বাম্না--[ তাড়া করিল ] 

€ ৯৯ ) 
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ষণ্ড। ওরে বাবা। [ ভ্রুত গ্রস্থান। 

ব্রিজটা। তুমি তে! ঠায় দাড়িয়ে আছ দেখছি। 

কয়াধু। কি করুবো? 

ভ্রিজটা1। যাও ন1 একবার গুটি গুটি। ছেলেটাকে ঘদি ধরে 

চাবুক মারে? 

কয়াধু। মারাই উচিত। 

অন্কুহলাদের প্রবেশ । 

অনুহলাদ । মা 
কয়াধু। কি রে অহ্হলাদ, চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? 

মহারাজ প্রহার করেছেন বুঝি? 

অন্তহলাদ। আমাকে নয় মা, প্রহলাদকে | উঃ-_সে কত কশাঘাত 

মা! এত কশাঘাত সে হাসিমুখে সহা করুলে বি করে, আমি 

তেবে উঠতে পাচ্ছি না। রক্ষী তাকে আগলে দ্রাভিষেছিল, তাৰ 

পিঠও ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে। 

কয়াধু)। কেন রে অঙ্গহলাদ? 

অন্ুহলাদ । অবোধ শিশু না! বুঝে হরিনাম কবেছিল, এইমাত্র 

অপরাধ। 

কয়াধু। অপরাধ গুরুতর । 

ত্রি্টা। তা ঝলে কচি ছেলেকে চাবুক মাবৃতে হবে? 

অন্হলাদ। শুধু চাবুক? পিতা তাকে কি শাস্তি দিচ্ছেন জান 

মা? এখনি তাকে মত হত্তীর পায়ের তলায় ফেলে দেবে। 

ত্রিজটা। ওমা, বলে কি গো? রাজা কি পাগল হ'য়ে গেল? 

ওগো, ও রাপিমা, শীগগির এস না বাছ।। 

(১৪৪০ ) 
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বয়াধু। কি করুতে যাবো? 
অন্ুহলাদ। ছেলেকে রক্ষা করুতে। 

কয়াধু। কোন প্রয়োজন নেই। 
অন্হলা। প্রয়োজন নেই? সে তবে অপঘাতে মরুবে? তুমি 

তাকে বাচাবার চেষ্টাও করুবে না? 

কয়াধু। আজ বাচালেই কি অমর হ'য়ে যাবে? 

ত্রজটা । তোমার কথাই ওই রকম। ম্রুবে তো সবাই, তা 

বলে ব্যাক্সরাম হ'লে ওষুধ খাবে না? হাতীর পায়ের তলায় ছেলেট। 

ছাতু হ'য়ে ষাবে, শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে মা? ও দাদাঃ 

তোর মাকে টেনে নিয়ে যা না। 

অন্তহলাদ। চল মা, চল; নইলে এখনি সব শেষ হয়ে যাবে। 

কয়াধু। যা হবার তাই হবে। ভাইয়ের জন্তে অনেক কেঁদেছ 
বাবা, এইবার আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্যহীন পিতার জন্য একটু 
কাদ দেখি। 

অগ্থহলাদ। রাক্ষসি, কেন তোমার মা তোমাকে আতুড ঘরে 

গুন খাইয়ে মারে নি? কেন তুমি প্রহলাদের মা হয়েছ? তোমার 

ব্যবহার দেখে কোন সন্তান আর মাকে মা বলে ডাকবে না। ধিক 

তোমাকে, শত ধিক তোমার পিতাকে-_যে তোমায় পৃথিবীতে এনেছে। 

[প্রস্থান । 
ত্রিজটা। আমি পোড়ামুখী কেন রাজাকে বল্তে গেলুম? নইলে 

তো এ কাণ্ড হয় না। গুরু মুখপোড়ার চেয়েও আমার দোষ 

বেশী। আমি পাথরে মাথ! খুঁড়ে মর্বো। [মাথা খুঁড়িতে উদ্ভত 

হইল ] 
কয়াধু। [ভ্রিজটাকে খরিলেন ] ক্ষান্ত হ' ভ্রিজটা। 

( ১০১ ) 



ভত্তেগর ভাক [ তৃতীয় অঙ্ক। 

ভ্রিজটা। ধবুলে ঘষে বড? কচি ছেলেটা মর্ছে, তাতে তোমার 
বুকে বাজে না, বেজে উঠলো আমার জন্যে? কি হবে আমার 

বেচে থেকে? আমার দোষে পেহলাদের প্রাণ ষাবে? 

কয়াধু। গেলে তো তালই হ*তো ত্রিজটা। কিন্তু তা হবার 

নয়। হাতীর মৃত্তি ধরে সেই মভাশক্রই হয়তো প্রাসাদে এসেছে । 
গিয়ে দেখ, হাতী হয়তো শুঁন্ভ দিয়ে তার গলা আডিয়ে ধরেছে । 

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ । 

হিরণ্যকশিপু। দেখবে এস রাণি জাতির শক্র নারায়ণকে বন্দনা 
করার শান্তি কি শোচনীয়! পক্ষপাতিত্ব করি নি; যে অপব্রাধে 

প্রজাদের দণ্ড দিয়েছি, সে অপরাধে নিজের শিশু-সস্তানকেও মৃত্যুদণ্ড 
দিতে দ্বিধা করি নি। 

কয়াধু। জানি মহারাজ । 

হিরণ্যকশিপু । জান? প্রাসাদের সবাই কাদছে, কিন্ত তোমার 

চোখে তো! জল নেই! একি, তুমি হাস্ছে। ? 

ত্রিজটা। রাক্ষসী, ও রাক্ষসী। রাজা, দোহাই রাজা, ছেলেটাকে 
ছেড়ে দাও। 

হিরণ্যকশিপু। তা হয় না। 

ত্রিজটা | হয়, রাজা, হয়, তুমি মনে করলে সবই হয়। আমি 

বুঝতে পারি নি যে, তুমি তাকে এতবড় শান্তি দেবে। তাহ'লে 
আমি বল্তুম না। কথ! শোন, তোমার ভাল হবে। বাপ হয়ে 

এমন নিঠুর তুমি হয়ো না রাজা। ও রাণি, একবারটি বল ন৷ ছাই! 

কয়াধু। অনধিকার চচ্চা আমি করি না। না জেনে আগুনে 
হাত দিলে আগুন কাউকে ক্ষমা করে ন1। নির্বোধ বালক যখন 
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নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে, তখন বিষের জালা তার সহ করাই উচিত। 

হুঃখের বিষয়, তা হবার নয়। 

রক্ষাঁর প্রঘেশ। 

বঙ্ষী। মহারাজ,__ 

হিরণ্যবশিপু । শেষ হয়ে গেছে? 

বঙ্ষী। না মহারাজ। মত্ত হাভী তাব কাছে এসে শুড় দিয়ে 

কুমাবকে অভিবাদন করলে, তারপর পরম সমাদরে তাকে পিঠে 

তুলে নিলে। 

হিবণ্যকশিপু। কি বল্ছে। তুমি উন্মাদ? তুমি কি প্রলাপ বকৃছে।? 

বঙ্দী। না মহারাজ । আপনি গেলেই দেখতে পাবেন। 

হিবণ্যকশিপু । হাতী তাকে অভিবাদন ক্রুলে! শুনছে রাণি? 

কয়াধু। ও তো আমি জানি। 

হিরণ্যকশিপু । জান? 

কয়াধু। সে এসেছে মহারাজ। 

ত্রিজটা। কে এসেছে গো? 

কয়াধু। সেই মহাশক্র। খুঁঙ্ছে দেখ রাজা, এই প্রাসাদের মধ্যে 

নিশ্চয়ই সে এসেছে । এই একটা ঘটনাই তার আগমনের আগ্তাস 

দিচ্ছে। নইলে মত্ত হস্তী করে শিশুকে অভিবাদন! সে এসেছে, 

গে এসেছে। 

| প্রস্থান। 

রক্ষী । আমি একবার খুঁজে দেখবো মহারাজ? 

হিরণ্যকশিপু ! না। 

ত্রিজটা। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি ফারায়ণ এসে থাকে, তাহ'লে? 

( ১০৩ ) 



ভক্তের ভাক [ তৃতীয় অঙ্ক । 

হিরপ্যকশিপু । নারায়ণ হিরণ্যকশিপুর ওয়ে পাতালে গিয়ে আশ্রয় 
নিয়েছে । এত সাহস তার নেই যে, আমার প্রাসাদে প্রবেশ করে। 

রক্ষী। লোকট! তাহলে ভয়ানক ভীরু, না মহারাজ? রাণীম। 

বোধহয় ম্বপ্ন দেখেছেন। তাইতো বলি, দ্বর্গ-মর্ভে এমন শক্র আছে-_ 

যে আমাদের সর্বশক্তিমান ভগবান্ মহারাজ হিরণ্যকশিগুর ছায়াও 

স্পর্শ কবে! 

হিরণ্যকশিপু। আমি তোমার প্রতৃতক্তির প্রশংসা কৰি রক্ষি! 
শোন, প্রহনাদকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রগর্তে নিক্ষেপ কর, দেখি 
কে তাকে রক্ষা করে। 

ত্রিজটা। ও রাজা, এ আবার তুমি কি বল্ছে1? ছোটছেলের 

উপর কতক্ষণ রাগ থাকে? কথা শোন রাজা, কথা শোন। 

হিবণ্যকশিপু। আমি বধির; কথ! শুনতে আমি আসি নি' 

আমি বল্বো» সবাই ফুল দুর্ব্বা হাতে নিয়ে শুনবে। 

[ প্রস্থান । 

ত্রিজটা। ওরে, ও মড়া,__ 

রক্ষী। কি মা? 

ভ্রিজটা। ওমা_এ কে গো? মুখখানা তো, সেই রকম। 

রক্ষী । চিনতে পেরেছে? আমি তোমার সে-ই ছেলে, যাকে 

নর্দামায় ফেলে দিয়েছিলে । 

ত্রিজটা। তুই শুয়ার আবার এখানে এয়েছিস মিছেকথ বল্তে ? 
আমি কি তোর জালায় গলায় দড়ি দেবো? 

রক্ষী। নানা, দড়ি দেবে কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ । অপথাতে 

মর্ূলে আমি ছেলে হ'য়েও শ্রাদ্ধ করুতে পারবে না। 

ভ্রিজটা।। আবার বলে 'ছেলে'! ওরে ও আটকুঁড়ীর ব্যাটা,__ 
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রক্ষী। কি বল্ছো? 
ত্রিজটা। তুই মরু, তোর মার বুক খালি হোক। 

রক্ষী। আমার মা তো তুমি। ভাল ক'রে দেখ না মা। 

ত্রিজটা। ওরে বাবা, এ যে আবার এগোয়। শেষকালে কি 
অসতী নাম নেবো? 

রক্ষী । নিলেই বা। সর্ববধন্ম ত্যাগ ক'রে শুধু আমাকেই গ্রহণ 
কর; আমাতেই শাস্তি, আমাতেই মুক্তি। 

[প্রস্থান । 
ভ্রিজটা। ছোড়া কালো হ'লেকি হয়? বেশ মায়াতরা মুখখানা । 

দুর দুর, উচ্ছন্ন যাক ছেলে। দেখ দেখি, আমার দোষে পেহলাদ 

মরবে? ওবে, ও মুখপোড়া ফারায়ণ, ছেলেটাকে দেখ, না হারামঙ্জাদা ! 
[এদিক ওদিক তাকাইয়া ] কেউ তো! এখানে নাই, আমি ন! হয় 
একটা পেন্নাম ক'চ্ছি। 

[ প্রণাম করিয়া প্রস্থান । 

(১০৫ ) 



ভ্বিতীক়্ দুষ্ট) 

শিবির | 

বিদ্রোহগণ গাহিভোছল | 

বিদ্রোহিগণ 1-- 

গীভ। 
মোদের বাত্র। হলো সুরু । 

এগিষে চল্, ডাবুক বত আকাশ গুরু গুরু। 

পাহাড বনি কণে দাঁডার, সিধু। দেখায় ভষ, 

ণক্ষ ধারার মাথ। ভেসে ছিনিয়ে নেবে জয, 

আয় কে গাছ আয়ের ছেলে 

বখের সাথে পঞ্গা খেলে 

শমর হবি, আর দেখি তার চামড়া কত পুরু। 

চক্রপাণির প্রনেশ। 

চক্রপাণি। একটা রাত্রি ঘুমিয়ে থাক তাইসব। কাল রাত্রিতে 

শিবির থাকবে না, শধ্যা জুটবে না, কে কোথায় থাকবে ঠিক নেই। 

আমি তোমাদের মরবার জন্যই ঘরছাড়া ক'রে ডেকে এনেছি। 

জীবনে স্থধ্যালোক আর তোমর। দেখতে পাবে কিনা জানি না। 

কিন্তু এভাবে চে থেকেই বা কি লাভ? বাচতে যদি হয়, আমরা 

মান্গষের মত বাচবো।; না হয় মৃত্যুই আমাদের গ্রাস করুক। 
বিজ্রোহিগুণ । জয় রাজা অরণ্যাক্ষের জয়। 

চক্রপাণি। যদ্দি কারও প্রাণে এতটুকু মৃত্যুতয় থাকে, সে এ পথে 
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এসো না। যদ্দি কেউ প্রতিদানের আশায় এ কণ্টকাকীর্ণ পথে পা 
বাড়িয়ে থাক, সে ফিরে যাও। এখানে পারিশ্রমিক নেই, পুরস্কার 

নেই, প্রশংসাও নেই। আছে শুধু ভয়াল মৃত্যু 

বিদ্রোহিগণ। মৃত্যুভয়ে আমরা কেউ ভীত নই। জয় রাজা 

অরণ্যাক্ষের জয়। | প্রস্থান । 

নরকের প্রবেশ । 

নবক। হে পাজকিতাবণ, হে পাতকিতারণ»-- 

চক্রপাণি। লে তুমি, বারবার পাতকিতারণ জপ কচ্ছো? 

নরক। তোমার তাতে কি অস্থ্বিধে হচ্ছে? কাজের সময় 

কাজ পেলেই তো হ'লো? 

চক্রপাণি। চলেছি যুদ্ধে, আব তুমি পেছন থেকে নামগান শোনাবে? 

নরক। ক্ষতিটা কি? নাম শুনবে কাণ দিয়ে, আর যুদ্ধ করৃবে 

হাত দিয়ে। 

চক্রপণি। আমি ওসব ঠাকুর দেবতার নাম ভালবাসি না! । 

নরক। তুমি না ভালনাসলেও ঠাকুর ঠাকুরই থাকবে, কুকুর হয়ে 

যাবে না। ৃ্ 

চক্রপাণি। তাব চেয়ে জন্মভূমির নামগান কর। 

নরক। জন্মভূমিব শিকুচি করেছে। তার নাম করে ছাই হবে। 

চক্রপাণি। তা করবে কেন? সে ষে প্রত্যক্ষ দেবতা। অঙ্গ- 

মানের পেছনে ছুটপে, তবু প্রমাণকে বিশ্বাস করবে না। পাতকি- 
তারণকে তুমি দেখেছ? 

নরক। দেখলে তো! ফুরিয়ে যেতো, আর তোমার তাবেদারী 
করবো কেন? 
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চক্রপাণি। সে যে আছে, তুমি ঠিক জান? 

নরক। জানি না, তবে বিশ্বাস করি। 

চক্রপাণি। যার প্রমাণ নেই, তা বিশ্বাস করুবে কেন? 

নরক । তোমার বাবাকে তৃমি বাবা ঝলেই ডাকতে, না? কেন? 

কোন প্রমাণ পেয়েছিলে যে সে তোমার বাবা ? মাফের মুখে শুনেই 

বিশ্বাস কবেছ, তাই নয়? সাধু তপন্বীর মুখে শুনে আমিও বিশ্বাস 
করেছি যে, তিনি আছেন, আর তিনি পাতকীর বন্ধু। 

চক্রপাণি। তুমি অনেক শান্ত পড়েছ, না? 
নরক। কখন পড়বো? ছেলেবেলায় দাদা একখানা তববারি 

হাতে দিয়ে বল্লে,_“তুমি রাজকশ্মটারী 1” তারপর আমিও বাডতে 
লাগলুম, আমার পদও বাডতে লাগলো । পৃথিবীতে যে চন্দ্রনধ্য 

উঠছে, তাও জানতুম না) শুধু জানতুম রাজাকে আর দাদাকে। 

পারিজাত শাস্ত্র পড়তো, তাই মাঝে মাঝে কাণে আসতো । 

চক্রপাণি। পারিজাত কে? 
নবক। আমার ভাইবি, আবার কে? সেই একদিন পড়ছিল, 

পাতকিতারণ ঝলে একজন আছে, তার দয়া হ'লে মহাপাপীও মুক্তি 

পায়। 

চক্রপাণি। যুক্তি কালই হয়তে। পাবে । এখন গিয়ে বিশ্রাম কর। 

নরক। তুমি যাও না। আমি রাত্রে ঘুসুই না, বসে বসে 
পাতকিতাবণকে ডাকি । এখানে বেশ ঘুরঘুটি অন্ধকার! বার আষ্টেক 
ক'সে ডাকলেই হয়তো এসে পড়বে। 

চক্রপাণি। তুমি বন্ধ পাগল; তোমার দ্বার যুদ্ধও হবে না» 

পাতকিতারণের তজনও হবে না। তার চেয়ে এই শুজলা সফল! 

মলয়জশীতলা জন্সভূমির আরাধন। কর মূর্থ। 
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নরক। জন্মভূমিব বাপের ওলাউঠো হোক । [ম্বগত] হে 
পাতকিতাবণ, হে পাতকিতাবণ, আমার দাদাকে বক্ষা কব। 

[ প্রস্থান। 

চক্রপাণি। এ উন্মাদ ক্লে কি? মায়ের মুখের কথায় পিতাকে 
যর্দি পিতা বলে জেনে থাকি, শাস্মেব কথায় তগবান্কেই বা বিশ্বাস 

করবো না কেন? তাইতো,-_- 

অনণ্যাঞক্ের প্রমেশ। 

অরণ্যাঞ্ষ। শুনেছ চক্রপাণি, পিতৃস্যেব অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে 

গেছে। প্রঙ্গাদের তো প্রায় নিঃশেষ কবেই এনেছেন, এবার নিজের 

পবিশাবেব ধিকেও হাত বাড়িয়েছেন। 

চক্রপাণি। অত্যাচারীব ধর্মই এই । বাইবের শক্র না পেলে 

নিদ্দের ঘরে” সে শক্র খুজে নেয়। 

অরণ্যাক্ষ। তা লে শিশু-সম্ভতানেব উপর এমন অত্যাচার কেউ 

কখনও কবে নি। প্রহলাদ হরিনাম কবেছিল বলে পিতৃন্য তাকে 

হাতীব পায়েব তলায় ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। 

চক্রপাঁণ। কি সর্বনাশ! তারপর? 

অরণ্যাক্ষ। হাতী তাকে শুভ দিয়ে পিঠের উপর তুলে নিলে। 
চক্রপাণি। এ তৃমি কি বল্ছে। কুমার? 

অবণ্যাক্ষ। এতেও তার ক্রোধেব শাস্তি হয় নি। তিনি এবার 

আদেশ দিয়েছেন- গ্রহলাদকে পাহাডের চূড়া থেকে সাগরে নিক্ষেপ 

করতে । কিন্তু পুক্রন্সেহ কি রসাতলে গেল? কেউ কি এ ব্যক্তির আপন 

হবে না? আমার আর বিলম্ব সই্ছ না নায়ক। ইচ্ছা হচ্ছে, 

আজ রাত্রেই প্রাসাদ আক্রমণ ক'রে তার রাজত্বের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দিই । 
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শোন নায়ক, বাজ্য পাই আর না পাই, এই নিষ্ঠুর জল্লাদকে পৃথিবী 

থেকে সরিয়ে দেওয়া চাই । 

চক্রপাণি। এত লোক যার মৃত্যু চায়, তার মৃত্যু কেউ রোধ 

করতে পারে না। কিন্তু আমি ভাবছি, হরিনাম শুনে হাতীও গলে 

গেল? 

অবণ্যাক্ষ। পাহাড়ও হয়তে। গলে যাবে; কিন্তু মানুষের প্রাণ 

গল্লো। না। 

চক্রপাণি। তোমার বিশ্বাস হয় যে, তগবান্ ব'লে কেউ আছে? 
অবণ্যাক্ষ। না থাকলে আমার পিতাকে বধ করুণপে কে? 

চক্রপাণি। বন্ত বরাহ। 

অবণ্যাক্ষ। বরাহ কি জলে থাকে? 

চক্রপাণি। তাও তো বটে। কিস্ত--না, না, আমি অন্মানক্ে 

কখনও বিশ্বাস করবে না। আমাব আরাধ্য এই জননী জন্মভূমি । 

[ প্রস্থান । 

অরণ্যাক্ষ। তুমি আছ আমি জানি। তা ঝলে আমাদের দুঃখ- 

বিপদ মোচন করুতে তোমাকে আমি ডাকবো না। বাহুতে দিয়েছ 

শক্তি, মস্তিফ্ে দিয়েছ বুদ্ধি, হৃদয়ে দিয়েছ বিবেক। যার পৃথিবীর 

অভিশাপ, তাদের দমন করুতে তুমি কেন নেমে আফষ্বে? আমবা 

কি পারবো না তাদের উদ্ধত মণ্তক ধূলোয় নামিয়ে দিতে? 

পুক্ষবেণী পারিজাতের প্রনেশ। 

পারিজাত। আপনিই কি কুমার অরণ্যাক্ষ? 

অর্প্যাক্ষ। হ্থ্যা, তুমি কোথ। থেকে আসছে? 

পারিজাত। রাজধানী থেকে । সোজ। আপনার কাছে চ'লে 
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এলুম, কেউ বাধা দিলে না। আপনি তো বেশ সত্তর্ক আছেন দেখছি । 

শক্র যদি আসে, সহজেই আপনাকে ধরুতে পারবে। যান মশার, 

ঘরে ফিরে যান, যুদ্ধ কর! আপনার কাজ নয়। 

অবণ্যাক্ষ। বাচালতা রাখ । তুমি নিশ্চয়ই শত্রুর গুপ্তচর 

পারিজাত। গ্রপ্ত হ'লে আপনার “দামনে আস্বো কেন? 

অরণ্যাক্ষ। ছলনা রাখ যুনক' মুত্যুর গহ্বরে মাথা গলিচ্ে 

দিয়েছে। সত্য বল কে তমি, এত রাত্রে কি উদ্দেশ্টে এসেছ? 

পাবিজাত। আপনাব একটি দ্দবী আছে না? 

অরণ্যাক্ষ। না, আমি বিবাহ করি নি। 

পারিজাত। পাঁরজাত কি তবে মিছে কথা বল্লে? 

অরণ্যাক্ষ। পারিজাত! তুমি তাকে চেন? 

পাবিজাত। চিনবো না? সে তো এখন আমাদের বাজীতে। 

তার বাবা তাকে তাডিয়ে দিয়েছে । ঘুবতে ঘুরতে সে এখন আমাদের 

আশ্রয় নিয়েছে | বাকীট! আপনি বুঝে নিন। 

অরণ্যাক্ষ। কি বুঝে নেবো? 
পারিজাত। তার সঙ্গে আমার বেশ ইয়ে হয়েছে। এতদিনে 

বিয়ে হ'য়ে যেতো, সেই বল্লে, ছেলেবেলায় একজনের সঙ্গে আমার 

খেলার বিবাহ হয়েছিল । 

অরণ্যাক্ষ। সে বল্লে, “খেলার বিবাহ”! 

পারিজাত। আপনিও তো! তাই বল্ছেন। তাহ'লে আপনি 
অন্তমতি দিন, আমি আপনার শ্রীকে-_ 

অরপ্যাক্ষ। আবার "ন্বী'! সে আমার কেউ নয়। 
পারিজাত। যাক্, শুনে আশ্বস্ত হলুম। (প্রস্থানোছ্যোগ ] 

অরণ্যাক্ষ। কি নাম তোমার ? 
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পারিজাত। আমার নাম বজ্তরপাণি। আচ্ছা, তাহ'লে আসি। 

নমস্কার। বিয়ের পর জোড়ে এসে দেখা ক'রে যাবেো। 

[ প্রস্থান। 
অরণ্যাক্ষ। এই মেয়েটাই বলেছিল,_তুমি আমাকে ত্যাগ করুলেও 

আমি তোমারই থাকবো । স্ত্রীলোককে যে বিশ্বাস করে, তার মত 

মূর্খ কেউ নেই। দূর দূর, এরা আবার সতীত্বের বড়াই করে? নারী 
জাতটাই এমনি । 

| গ্রস্থান। 

মড়ক ও নরকেন প্রবেশ | 

নরক। ফিরে যাও দাদা। 

মড়ক। যাবে৷ অরণ্যাক্ষেব মৃত্যুসংবাদ নিয়ে । 

নরক। তার মৃত হ'লে তোমার বুকটা কি তেঙ্গে ষাবে না? 

তুমি স্বীকার কর আর না কর, সে তোমার জামাই। তার মৃত্যুতে 
তোমার কন্তাই বিধবা হবে 

মড়ক। কে আমার কন্যা? সে গৃহত্যাগিনী, কুলটা। যার জন্ত 

সে আমার বংশে কলঙ্কলেপন করেছে, আমি তার মৃত্যু চাই। 
নরক। দাদা, তুমি না বীর? নিদ্দিত শক্রকে হত্যা করুবে। 

মড়ক। নিশ্চয়ই করবো, সে শুধু আমার শক্র নয়, আমার 
রাজার শত্রু, সমগ্র দেশের শক্র। 

নরক। আর কত পাপ করুবে দাদা? আমি যে তোমার 

পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি। হে পাতকিতারণ, _- 

মড়ক। দোর ছাড়, মূর্থ। 

নরক। ছাড়বো না। তোমার রাজ! হিরণ্যকশিপুত আমার রাজ 
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অরপ্যাক্ষ। আমাকে বধ না ক'রে আমার রাজার কাছে যেতে 
পাবে না। হে পাতকিতারণ,-হে পাত-- 

মড়ক। মনে করেছ, ভাই বলে তোমায় ক্ষমা করবো? তা 

হয় না ঘূর্খ! ভাইয়ের চেয়ে অনেক বড় কর্তব্য। 
নরক। তোমার কর্তব্য তুমি কর, আমার বর্তব্যও আমি করুবো। 

হে পাতকিতারণ--একি, শিবিরে আগুন ধরিয়ে দিলে কে? 

মড়ক। আমারই সৈম্তগণ। 

নরক। এত নেমে গেছ তুমি দাদা? এতবড় একট! সেনাপতি 
তৃমি-আজ গুগুহত্যা করতে এসেছ? কিন্ত তা হবে না। আমি 
এখনই সবাইকে জাগিয়ে দেবে! । 

মড়ক। তার আগেই তুমি মরুবে। 
[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 

পারিজাতের প্রবেশ । 

পারিজাত। কুমার, জাগো; সৈম্ভগণ, জাগো । শিবিরে শক্র 

প্রবেশ করেছে। 

চক্রপাণি ও অরণ্যাক্ষের প্রবেশ । 

চক্রপাণি। বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস ভাইসব, শক্র এসেছে, 

শক্র। 

অরণ্যাক্ষ। আগুন- আগুন । একি, কে তুমি এখানে দাড়িয়ে? 

তুমি বস্ত্রপাণি নও? তৃমি যাও নি? তাহ'লে তোমার সব ছলন!। 
চক্রপাণি। এখানে কি কর্তে এসেছ? 

পারিজাত। শক্র এসেছে। 
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চক্রপাণি। তা তে। দেখতেই পাচ্ছি। সবাই পালিয়েছে, তুমি 

বুঝি আর পালাতে পার নি? 
অরণ্যাক্ষ। কথা বল্্ছে! না কেন? উত্তর দাও। শিবিবে আগুন 

ধরিয়েছে কে? 

পারিজাত। সেনাপতি মডকাম্থুরের অঙ্ছচর । 

অবণ্যাক্ষ। তুমিই সে অন্টচব, অন্বীকার করুতে পাব? 

পারিজাত। আমি আপনার শক্র নই কুমার। 

চক্রপাণি। তবে অস্থশস্্র নিয়ে শিবিরদ্ধারে দাড়িয়ে আছ কেন? 

আমি তোমাব অগ্র দিয়েই তোমাকে হত্যা করুবো। নানা, তাতে 

কতটুকু শাস্তি? তোমাকে শৃঙ্খলিত ক'রে ওই অগ্রিকুণ্ডে ছু'ড়ে 

ফেলে দেবো। 

পারিজাত। তাই ভাল। 

চক্রপাণি। চ'লে এস। 

অরণ্যাক্ষ। দাড়াও, দাডাও। এতটুকু বালক তুমি, তোমার এ 

ছুঃসাহস কেন হলো? বেন মর্ূতে এসেছ তুমি? 

পারিজাত। মরতে তো হবেই একরিন। যত এগিয়ে যাওয়। 

যায় ততই ভাল। 

চক্রপাণি। চ'লে এস বুদ্ধিমান । [ পারিজাত সহ গ্রস্থানোছোগ ] 

অরণ্যাক্ষ । নায়ক, 

চক্রপাণি। কি কুমার? গলা কাপছে ঘষে তোমার? মমত৷ 
হচ্ছে বুঝি? 

অরণ্যাক্ষ। নাশ্না, মমতা ঠিক নয়! কিযে বলতৃমি? আমি 
বল্ছিলুম, অপরিণতবুদ্ধি বালক কিনা--ষদি অপরাধ দ্বীকার করে, 

চক্রপাপি। তাহলেই এতবড় অপরাধীকে ক্ষম৷ করুতে হবে? 
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অরণ্যাক্ষ। না-না, ক্ষম। লয়, বল্ছিলুম-_একটা। লধূ দণ্ড দিলে 

হয় না? 

চক্রপাণি। না, এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু । 

অরণ্যাক্ষ। একটু অপেক্ষ! কর। বালক, মরার আগে তোমার 
কি কোন প্রার্থনা নেই? 

পারিজাত। একট! প্রার্থন ছিল, কিন্তু আমি জানি, তা পূর্ণ 
হবে না। 

অরণ্যাক্ষ। কি প্রার্থনা? 

পাবিজাত। আমাব একজন আত্মীয় মৃত্যুর কবলে । যদি দশ 

দিনের জন্য মুক্তি পাই, তাঁকে একবার দেখে আসবো, আর সম্ভব 

হ'লে বাচাবার চেষ্টা করুবে।। 

চক্রপাণি। হবে না, হবে না। শক্রকে কেউ হাতে পেয়ে ছেড়ে 

দেয় না। 

অবণ্যাক্ষ। আমি দিই চক্রপাণি। 

চক্রপাণি। কি বল্ছে। তুমি? দশর্দিন পরে এ ফিরে আসবে? 

অবণ্যাক্ষ। আস্বে। 

চক্রপাণি। যদি না আসে? 

অরণ্যাক্ষ। আমার জিভট! তুমি উপড়ে "নিও। যাও বালক, 
যার জন্য তোমার চোখে জল, তাকে দশদিন আশ মিটিয়ে দেখে 

ফিরে এস। 

পারিজাত। কুমারের জয় হোক । 

[ গ্রস্থাগ। 

চক্রপাণি। হিরপ্যকশিপু পরাজিত হ'লে তাকেও কি তুমি এমনি 

ক'রে ছেড়ে দেবে? 
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অরণ্যাক্ষ। সে কথা কি আঙ্গ বুঝলে? আমি তাকে বধ করতে 

চাই না, চাই শুধু সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে। 
[ প্রস্থান। 

চক্রপাণি। আমি ছুইই চাই; দেশেরও মুক্তি, আর রাজারও 
মৃত্যু 

[ প্রস্থান। 

ভূতীয় দৃশ্য ৷ 

বগ্ডতর গৃহ। 

বিনতির প্রবেশ । 

বিনতি। সে-ই গেছে, আজও ফিরলো না। কি হ'লে! বল 

দেখি? আমার যে কান্না পাচ্ছে। হুতচ্ছাড়া বামুন কি বল্্তে কি 
বলেছে, কে জানে? রাজ যদি তার মাথাটা কেটে নিয়ে থাকে-? 

না-না-না, একটা রাজ। কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে? গ্রহ্লাদেরই 

বাকি হলো? ছেলেটা চলে গেছে, পাখী আর গাইছে না, ফুলও 
ফুটছে না। সেও তো একবার খবর দিতে পার্তো ? সব সমান। 

রক্ষার প্রবেশ। 

রক্ষী। ওগো, ও ঠাকরুপ, তুমিই তো যগ্ডাঠাকুরের পরিবার ? 

বিনতি। হ্যা বাবা, কেন বলতো? কোথা থেকে আস্ছে! 

তুমি? 
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রক্ষী । রাজবাড়ী থেকে। 

বিনতি। রাজবাড়ী থেকে! প্রহলাদের খবর বলতে পার? 

রক্ষী। কেন পারবো না? তাকে বাজ! হিরণ্যকশিপু হাতীর 

পায়ের তলায় ফেলে দিতে বলেছিলেন। 

বিনতি। তবে কি প্রহলাদ নেই? 

রক্ষী। আছে--আছে। হাতীটার সঙ্গে বোধহয় তার ভাব ছিল, 

সে তাকে শুঁড় দ্বিয়ে পিঠে তুলে নিলে। এবার তাকে পাহাড়ের 

চুডো৷ থেকে ফেলে দেওয়া হবে। 

বিনতি। সেকি। এতটুকু ছেলের উপর বাপের এত রাগ! এর 

কি, আপন জন কেউ নেই? প্রাসাদেও কি মান্য বল্তে কেউ 

নেই যে এর প্রতিবাদ করে? এই পাষগু জল্লাদ-_ 
রক্ষী। গাল দিচ্ছ কেন ঠাকরুণ? মনিবকে গাল দিলে আমি 

সইবো না ব'লে দিচ্ছি। 

বিনতি। কি করুবি রে রাজবাড়ীর কুকুর ? 
রক্ষী । হাটে হাডী ভাঙ্গবো। তুমি ডুবে ডুবে জল খাও, আর 

মনে কর একাদশীর বাবাও জানে ন1। ঠাকুরের মুণ্িটি কোথায়? 

বিনতি। কোন্ ঠাকুরের মৃত্তি? 
রক্ষী। কেন, ফারায়ণ ঠাকুরের । তোমার ঘরে যে নিত্য পৃজে। 

হয়, আমি খবর পাই নি? 

বিনতি। জ্িজট। বুড়ী বলেছে বুঝি? অমন মিথ্যেবাদী আর 

আছে? হ্যাগা, আমাদের ঠাকুরকে দেখেছ? কোথায় গেল লোকটা 1 
রক্ষী। ঠাকুরের কথা বল্ছে?? ও: 

বিনতি। কি হলো? নিঃশ্বাস ফেলছে। কেন? 

রক্ষী। আঃ। 
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বিনতি। বল, বল, কি হয়েছে তার? 

রক্ষী । তার কারাদণ্ড হয়েছিল । 

বিনতি। গুরুর কারাদণ্ড! এষে কেউ কখনও শোনে নি। 

তারপর কি বল। 

রক্ষী। অপমানে দুঃখে তোমার ঠাকুর-- 

বিনতি। আত্মহত্যা করেছেন বুঝি? 

রক্ষী । না, পালিয়ে এসেছে। 

বিনৃতি। কি রকম লোক তুমি? শুধু শুধু মানুষকে কীদাচ্ছো৷? 
রক্ষী। আমি আর কাদালুম কই? কীাদাতে আসছে। যদি 

বাচতে চাও, শীগগির ফারায়ণটা দাও, আমি নদীর জলে ফেলে 

দিই। 
বিনতি। ফেলে দেবে! নানা, সে আমার ঘরজোডা মাণিক, 

আমি তাকে ফেলে দিতে পারবো না। 

রক্ষণা। সর্বনাশ হবে। তোমাকে মেয়েছেলে বলে বেহাই দিলেও 

ঠাকুরকে কেটে ছুখান৷ করুবে। 

বিনতি। আ্্যা, ঠাকুরকে : কটে ফেলবে ! 

রক্ষী। শুধু কেটে ফেলবে! করাত দিয়ে কাটবে। 

বিনতি। উ$--! 

রক্ষী। করাতের একদিক তোমাকে ধরুতে হবে। তারা এলো 

বলে। দাও-_ দাও, মৃদ্তিট! দাও। 
বিনতি। (বুকের ভিতর হইতে মুদ্তি বাহির করিয়া ] চলে যাবে 

ঠাকুর, চলে যাবে? গরীবের পৃজোয় মন উঠলো না নিষ্ঠুর? যাও, 
তোমার জন্টে ধদি ঘরের ঠাকুরের মাথা যায়, তবে বনের ঠাকুর, 

তুমি চ'লে বাও। [বিগ্রহ অ্পণের উদ্ভোগ ] 
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গীত নারদের প্রবেশ । 

নারদ 1 

গীত 1 
দধনে ফেলে জলে! 

ঘরের ঠাকুর লুকিয়ে আছে, ওই ঠাবুরের বুকের তলে! 

ভত্তিকুহ্ম দে চরণে, 

ভয় ভাবন! ছুঃখ ব্যথা সপে দে ওই দীনশরণে ; 

যত কাট! গ'লে বাবে, 

ধত আঘাত সব মিলাবে, 

কাটযে মেঘের ঘনঘট! উজল রবি উঠবে জ্ব'লে। 

বিনতি! কি বল্ছো। তুমি? ঘরের ঠাকুর ওর মধ্যে আছে? 

এই লোকটা কি বল্ছে শোন। 

নারদ। ওর কথা শোন কেন? ও কি মাঘ? বাপের নামটা 
জিজ্ছেস কর দেখি, চোখে সর্ধেফুল দেখবে। 

রক্ষী। কেন তুমি আমায় অপমান ক'চ্ছো? 

নারদ। তোমার আবার অপমান! বামুন যখন ফাট। প1 দিয়ে 

বুকে লাখি মেরেছিল, তখন মানটা কোথায় ছিল? বেরিয়ে এস, 
বেরিয়ে এস, শুধু শুধু ভালমাহুষের মেয়েকে কীাদাতে এসেছ? ছোট- 
লোক কোথাকার ! 

রক্ষী। আমি ছোটলোক, আর তুমি বড় ভত্রলোক! 

[ প্রস্থান। 
নারদ। ঠাকুর ফেলে দিও না মা, তক্তিতরে পূজে! কর। 

| [ প্রস্থান। 

বিনতি। তজন জানি না, পৃজন জানি না। কপাসিন্ধু নারায়ণ, 

€ ১১৯ ) 



ভক্তির ভাক [ তৃতীয় অঙ্ক। 

প্রহলাদকে যেমন ক'রে রক্ষা করেছ, আমার বিষয়বুদ্ধিহীন স্বামীকেও 

তেমনি করে রক্ষা কর ঠাকুর । 

ষও্র প্রঘেশ | 

যণ্ড। বিনতি,_ 

বিনততি। ওগো, তুমি এসেছ ? 

ষণ্ড। এসেছি বিনতি। আবার এখনি চলে যেতে হবে। নইলে 

ওর! আমায় বেঁধে নিয়ে কারাগারে আবহ্ধ করুবে। রাজা হয়তো 

অষ্টপ্রহর কশাঘাত করুবে। অথচ আমার কোন দোষ নেই। আমি 
তে। প্রহলাদকে হরিনাম শেখাই নি। 

বিনতি। না-না, তোমার কি দোষ? কাপছে! কেন? 

যণ্ড। আমি দাড়াতে পাচ্ছি না বিনতি। পাঁচদিন আমি কিছু 

খাই নি। পাছে ধর! পড়ে যাই, এই ভয়ে বনবাদাড় ঘুরে এসেছি। 
ফাঁমায় কিছু খেতে দাও, আমি চলে যাই। 

বিনতি। আর যেতে হবে না, তুমি এইখানেই থাকবে, একপাও 

নড়বে না; দেখি, কার সাধ্য তোমার কেশ স্পর্শ করে। 

যগ্ড। ওরা যদি আসে? 

বিনতি। আন্কক। ওগো, আর তোমার কিসের ভয়? তোমার 

শিষ্ব গ্রহলাদ ঘদ্দি ঘমকে হটিয়ে দিতে পারে, তুমি গুরু হয়ে তা 
পারবে না? হরিনাম কর, হরিনাম কর। 

যগড। জ্যা, হরিনাম করবো ! রাজা যদি শুনতে পায়? 

বিনতি। কিসের রাজা? এতদ্দিন রাজাকে কর দিয়েছি, আজ 

থেকে রাজাধিরাজকে কর দেবো । বল, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি। 
বণড। জয় শ্রহরি, জয় শ্রীহরি। 
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ক্ৃতীয় দৃশ্। ] ভত্ভেব ভাক 

সৈনিকের প্রবেশ । 

সৈনিক। এ ঠাকুর, এ ষণ্ড ঠাকুর,-- 

যণ্ড ও বিনতি। জয় শ্রীহরি। জয় শ্রহরি। 

সৈনিক। বেশ গুটি গুটি পালিয়ে এসেছ। পালিয়ে কোথায় 

যাবে ঠাকুর? আমি তোমায় বেধে নিয়ে যাবো। 

যণগড। বাধ, আব আমাব তয় নেই। জয় শ্রীহরি। 

সৈনিক। থামে! 

ষণ্ড। কেন থামবে! ?/ জয় শ্রীহরি। বিনতি, আমার আর ক্ষিথে 

নেই, ভয় নেই, তুমি নেই, আমি নেই। জয় শ্রীহরি। [নৃত্য] 

বিনতি। ওগো, তুমি নাচছে! কেন? 

যণ্ড। আমি কি নাচছি? আমায় নাচিয়ে দিচ্ছে। [ নাচিতে 

নাচিতে হাততার্নি দিয়! ] জয় শ্রীহবি, জয় শ্রহরি,_ 
বিনতি । অয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহব্,_[ নৃত্য ] 

সৈনিক । আমাবও যে নাচ পাচ্ছে গো। ও ঠাকুর, ও হপ্ড 

ঠাকুর। একি করুলে? বাজা যে জানতে পাবৃণে গর্দান নেবে। 

যগড। তয় কি? নাচায় যে, বাচায় সে। জয় শ্রীহরি। 

&সনিক। জয় শ্রীহরি। [নৃত্য] 

সকলে। [ বৃত্যসহকারে আবৃত্তি ] 

শ্রবণে হরি, মননে হরি, 

শ্রীহরিনাম পারের তরী, 

ম্রণে হবি স্মরণ করি 

চরণে হংব। লয়। 

[ সকলের প্রস্থান। 
রহ 
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চতুর্থ দ্শ্থ্য 

বাজপ্রাসাদ । 

হিরণ্যকশিপু ও ধুরন্ধরের প্রবেশ । 

হিরণ্যকশিপু। তারপব ? 

ধুরদ্ধর। সৈনিকের প্রহলাদকে পাহাডেব চূড়া থেকে সমুদ্রে ফেলে 
দিলে । আকাশে বজ্র গর্জন ক'বে উঠলো, বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে গেল, 

অস্তরীক্ষে সহম্র কণ্ঠে “হর হরি* বব উঠলো । নীচে নেমে গিয়ে 
দেখি, সমুদ্রবক্ষে পন্মফুল ফুটে আছে, প্রহলাদ তার মধ্যে বসে হরিনাম 

করুছে। 

হিরণ্যকশিপু । তুমি গঞ্জিকাসেবন করেছ। 
ধুরদ্ধর। সৈনিবদের জিজ্ঞাসা করুন, তার! নিশ্চয়ই গণ্রিকাসেবন 

করে নি। 

হিরণ্যকশিপু । পাহাডের চড় থেকে সমুদ্রবক্ষে লিক্ষিপণ্ত হয়েও 

সে মরুলো না? এ অসম্ভব কথাও আমায় বিশ্বাস করুতে হবে? 

নিশ্চয়ই এর মধ্যে সৈনিকদের ষভষন্ত্র ছিল। আমি তাদেব শিরশ্ছেদ 
করবো । ডাক তুমি প্রহলাদকে। 

পাতকঠে প্রহলাদের প্রবেশ । 

প্রহলাদ।- 

গীভ। 
(শুধু) তোমায় স্মরণ করি 

ভবার্ষে দিব পাড়ি, ভয় কি আমার হরি? 
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চ্ুর্থ দৃশ্ত। ] ভক্তের ভাক 

হাঙ্গর কুমীর কালফণী 
সবার মাঝে পুকিষে আছ, তুমি যে নীলকাস্তমণি ; 

মরণবেশে এলে প্রিয়, 

শুধু তোমায় চিনতে দিও, 

তোমার কাছে যাওয়ার তরে তুমিই শুধু পারের কড়ি। 

ধুরদ্ধর। থামো হঙভাগ! ছেলে । বলিহারি বুকের পাটা। ছু. 

হবার বেচে গেছ ব'লে মনে বরেছ, যম তোমার কাছেও ঘে সবে না ! 

প্রহলাদ। আমি তা মনে কার নি মহামাত্য। সর্বশক্তিমান 

ধমকে কেউ এডাতে পাবে না। আমি মরবে আপনি মনূবেন, 

পিতাও মরুবেন। 

হিরণ্যকশিপু। প্রগল্ভতা বাখ বালক। বল, কার কাছে কি 

যাছুমন্থ শিখেছ--যার জঙ্ত মৃত্যু তোমাৰ কাছে এসেও ফিরে ফিরে যায়? 

প্রহলাদ। আমি কোন যাতুমন্ব শিখি নি বাব!। 

ধুবন্ধর । তবে হাতী তোমায় শুঁড দিয়ে পিঠে তুলে নিলে কেন? 

প্রহলাদ। আপনার! যাকে হাতী বল্ছেন, আমি দেখলুম,--সে 

আমাৰ দীনবন্ধু নারায়ণ। 

ধুবন্ধর। সমুদ্রের জলেও কি নারায়ণ বসেছিল? 

প্রহলাদ। পাহাডের চুডা থেকে আমি দেখলুম মহামাত্য, আমার 

চোখের সম্মুখে ছুবাহু বাড়িয়ে শৃন্তে দডিয়ে আছেন আমার বিপত্তারণ 
শ্রীহরি। আমাক যখন শৃন্তে নিক্ষেপ করলে তখন তিনিই আমায় 
কোলে তুলে নিলেন । তারপর কি হ'লো জানি ন1। 

হিরণ্যকশিপু। আমারই ভূল হয়েছিল। জলে নিক্ষেপ না৷ ক'রে 

ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করলে হরিকে নিশয়ই খুঁজে পাওয়। ষেতে। না । শোন 

বালক, যা করেছ, করেছ। আমি সব ত্বলে যাবো, আবার তোমায় 
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ভচ্গঙের ভাক [ তৃতীয় অঙ্ক। 

আমার স্মেহের নীডভে আশ্রয় দেখো । তুমি আমার পদম্পর্শ ক'রে শপথ 
কর, আর কখনও কোন দেবতার নাম করুবে না। 

প্রহলাদ। অন্য দেবতার কথা নাহি জানি পিতা । 

হবি মোর বক্ষের স্পন্দন, 

হবি মোর নাসিকার বায়ু; 

বিফল বসন মোর, 

যদি সে না করে পান হরিনাম-স্ধা | 

হিরণ্যকশিপু । প্রহলাদ! 

প্রহলাদ। কেন পিতা ভাব তারে অরি? 

নিখিলের বন্ধু মোর হরিনারায়ণ। 

নামে তার জলে ভাসে শিলা, 

পর্বত মেলিয়া পাখা শুন্তে উড়ে যার, 

মরুভূমে বয়ে যায় জলের প্লাবন । 

অসার সংসার, 

পুত্রকন্তা জণবিশ্বসম 

নিমিষে মিলায়ে যায়! 

অনিত্য সংসাবে একমাত্র সার যিনি, 

কেন তারে মন হ'তে দিলে নির্বাসন? 

ধুরদ্ধর। চুপ কর্ প্রগল্ভ বালক।' 

প্রহলাদ। মেল আখি, দেখ এই নিখিল জগতে 

রবিস্শশিশগ্রহ-তার। তরুলতা। জল 

সবই তার রূপের প্রকাশ। 

কোকিল পঞ্চম স্বরে তারি গুণ গায়, 

রবি শশী তারই তরে জলে, 
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চতুর্থ দৃশ্ত। ] ভক্তের ভাক 

সমীরণ শন্-্ঘনে তারে শুধু 
করে আবাহন। 

ষার নামে মত্ত চরাচর, 
মানব জনমষ লতি 

ভূলিতে কি পাবি তারে মোরা? 

ধরি পায়, মোর সনে কর পিতা! 

হবিগুণগান | [ পদধারণ ] 

হিরপ্যকশিপু। দূৰ হ' রে বংশের জঞ্জাল, 
মুত্যু বিনা নাই শোন গতি তোর। 

ধুবন্ধর, বালকেবে অগ্নিকৃণ্ডে করহ নিক্ষেপ 

ধুদ্ধর। বহু ছেলে দেখিয়াছি বাবা, 
এত বড পাজি ছেলে কু দেখি নাই। 

হত্তিদেহে ছিল নারায়ণ, 

শৃন্টে ছিল কোল পাতি দীনবন্ধু হরি, 

দেখি এইবার, অগ্নিকুণ্ডে হয় কিনা 

আবির্ভাব তার । এস বাব 

হরিভক্ত কুলাঙ্গার । 

[ প্রহলাদ সহ প্রস্থান। 

হিরণ্যকশিপু । বরাহ সেজেছ, হম্তীর মধ্যে আবিভূতি হয়েছ, 
এবার কি জল হ'য়ে আগুন নিভিয়ে দেবে? মায়াবি দন্থ্য, আড়াল 
থেকে শরক্ষেপ ক'চ্ছে' কেন? কাছে এস, দেখি তুমি কত শক্তিমান্। 

অন্গুলাদের প্রাঘশ। 

অন্হলাদ । পিতা, এখনও কি আপনার ক্রোধের শান্তি হবে 
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ভচ্ত্ের ভাক [ তৃতীয় অস্ক। 

না? শিশুপুত্রকে আবার অগ্রিকৃণ্ডে নিক্ষেপ কচ্ছেন? তার মৃত্যু 

না হ'লে কি আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে? 

হিরণ্যকশিপু। হ্য! বালক। রাজ্যরশ্মি ধারণ করে বিদ্রোহীকে 
ক্ষমা করা চলে না। 

অন্থহলাদ। রাজ্যের মধ্যে দু-একটা পাগলও তো থাকে পিতা। 

তারা নিয়ম মানে না, শৃঙ্খণা মানে না, রাজশক্তি তো তাদের 

শিরশ্ছেদ করে না। প্রহ্ল।দ উন্না্ তাকে আপা ত্যাগ শুরুন পিতা । 

হিরণ্যকশিপু। উন্মাদকে ততক্ষণই ক্ষমা করা চায়, যতক্ষণ সে 

গ্রতিবেশীব ক্ষতি না কবে । 

অন্হলাদ। প্রহলাদ কার ক্ষতি করেছে পিতা ? 

হিরণ্যকশিপু। সমগ্র দেত্যসমাজের | বাতাসে হরিনামের গন্ধ 

পাচ্ছ না? 

অন্গহলার্দ। পাচ্ছি পিতা । আগে বিদ্রোহীবা অন্ততঃ ভয়ে ভয়ে 

আপনার আর্দশ মানতো।; আজ তারা গ্রকাশ্টেই রাজাদেশ অমান্তু 

কচ্ছে। 

হিরণ্যকশিপু। কাবণ ম্বয়ং রাজপুত্র রাজল্রোহী। 
অন্থহলাদ। না পিতা, কারণ আপনি। 

হিরণাকশিপু। আমি! 

অন্ুহলাদ। হ্থ্যা পিতা । আপনিই নারায়ণের মহিম! বেশী প্রচার 

কচ্ছেন। প্রহলাদকে শিশু বলে অবজ্ঞা করুলে কবে এ বিদ্রোহ নিতে 

যেতো । আপনি তাকে দণ্ডের পর দণ্ড দিয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শকের 

কাছে প্রমাণ করেছেন যে, হরিনাম ষে করে তার মুত নেই। 

সবার চেয়ে জাতিপ্রোহী আপনি নিজে। 

হিরণ্যকশিপু। অনুহলাদ ! 
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চতুথ দৃশ্ট। ] ভল্ভেচর ভা 

অন্হলাদ। শান্তি ষদি দিতে হয়, আগে আপনি নিজেকে শাস্তি 

দিন। 

[ গ্রস্থান। 

হিরণ্যকশিপু । এও এক মতামুর্খ দেখছি । 

সৈনিকেব প্রঘেশ | 

সৈনিক । মহারাজ, _- 

হিবণ্যকশিপু। কি চাও? 

সৈনিক। আজ্ঞে গুরুপুক্র- 

হিরণ্যকশিপু। গুরুপুত্র কি? 

সৈনিক। তাকে বেধে আনতে বলেছিলেন 

হিরণ্যকশিপু । এনেছ? 

সৈনিক। আজ্ঞে না। 

হিরণ্যকশিপু । কেন? পাও নি তাকে? 

সৈনিক । পেয়েছিলুম মহারাজ । 
হিবণ্যকশিপু । তবে বেধে আনলে না কেন? 

সৈনিক। মাজ্ছে, আমায় নাচিয়ে দিলে। 

হিরণ্যকশিপু। নাচিয়ে দিলে। 

সৈনিক । হ্যা মহারাজ। আমি যত বাঁধতে যাই, ততই আমার 

নাচায়। 

মড়হের প্রঘেশ। 

মড়ক। মহারাজ, _ 

হিরণ্যকশিপু। এই মূর্থের কথা শুনেছ? 
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মডক। কি সৈনিক, কি বল্ছে তুমি? কোথা থেকে আসছে? 
সৈনিক । গুরুপুত্রের বাড়ী থেকে । মহাবাজ তাকে বেধে আনতে 

বলেছিলেন। আমায় নাচিয়ে দ্িলে। 

মডক। কে নাচিয়ে দিলে? 

সৈনিক। তা কি ক'রে জানবো? যত আমি তেড়ে যেতে 

চাই, ততই আমায় নাচায়। নাচ যখন থামলো, দেখি রাজপথে 
চলে এসেছি। তখন খেয়াল হ"লো গুকুপুত্রকে তো বাধা হয় নি। 

ফিরে যেতে প৷ বাড়ালুম, আবার নাচিয়ে দিলে। ওরে বাবা, একি 

গেরো ! মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে, পা তবু থামে না। কে এক ব্যাটা 
ঘুঙর বাজিয়ে পেছন থেকে তাল দেয়। 

মডক। মাতলামি করবার আর জায়গা পাও নি? 
সৈনিক। আরে যান মশায়, আপনাদের কথাবার্াই ওই রকম। 

হিরণ্যকশিপু। আবার তোমাকে যেতে হবে ৫সনিক। 

সৈনিক। দোহাই মহারাজ, আমার হাটু ভেঙ্গে গেছে, আর 
আমি যেতে পারবো না। 

মডক। তাহলে তোমায় পদচ্যুত কর্বো। 

সৈনিক। করুতে হবে না) আমি নিজেই পদত্যাগ ক*চ্ছি। 

এই তরবারি রইলো । এ অস্ত্রশস্ত্র সব বুথা। সে শক্তির কাছে 

কারও শক্তি কিছুই নয়। সাবধান মহারাজ, হয়তো আপনাকেও 

এসে নাচিয়ে যাবে। 

[ প্রস্থান। 
হিরণ্যকশিপু। হত্যা কর এই উন্নাদকে। 
মড়ক। এখন নয় মহারাজ। কুমার অরপ্যাক্ষ সসৈন্তে নগরদ্ধারে 

উপস্থিত। 
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হিরণ্যকশিপু। তাদের পুডির়ে মারতে পারলে না? 

মঙক। না মহারাক্ষ। বাঁধা দ্িপে ছুজন লোক। একজনকে 

চিনি না, আর একজন আমার ভাই। 

হিরণ্যকশিপু। নাই বঝলে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিয়ে এসেছ 

বুঝি? 
মড়ক। সে প্রপৃত্বি যধি আমাব থাকতো, তাহ'লে আজ সে 

আমাৰ পব হয়ে যেতো শা। আমি সে হতগাগ্যঞ্ে শৃঙ্খলিত ক'রে 

এনেছি । 

হিরণ্যকশিপু। মাখাব মাদেশ বইলো» যুদ্ধের পব নিঙ্গের হাতে 

তুমি তাকে হত্যা করুবে। 

বুলন্ধনের প্রবেশ । 

পুধন্ধব। আশ্যধ্য ব্যাপাব মহারাজ! দেখবেন মাস্ন, প্রহলাদ 

অশ্নিকুণ্ডে বসে আছে, আর আকাশ থেকে শ্রাবণেব ধারা ঝরে 

পদ়্ছে। চাবিদিকে বৌদ্র খাঁ"খা কচ্ছে,। আর বুষ্টি পঙ্ছে ওই 
অগ্রিকুণ্ডের মধ্যে। 

হিরণ্যকশিপু। এও সম্ভব হলো? প্রকৃতির বী[তনীতি কি উল্টে 
গেল? ধুরদ্ধর, বিষধব গোথরেো সাপ দিয়ে তাকে দংশন করাও। 

যুদ্ধে যাবার আগে আমি যেন তার মুতদেহ দেখে যেতে পাই। 

[ প্রস্থান । 

ধুরন্ধর। ওহে মড়ক, সে বোধহয় এসেছে। 

মড়ক। তোমার যে মুখে আনন্দ ধরছে না। তুমিও কি তার 
নাম জপবে নাকি? 

ধুরদ্ধর। কি যে বল? হরিনাম ক'রে কি হবে? হরি যদি 
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সত্যি আসে, তাহলেই কি আমি হবি হরি করে মেতে উঠতে 

পারি। হবি আমাদেব পত্র, হরি হ'চ্ছে__ 

মড়ক। কেন বার বার তাৰ নাম কচ্ছো? 

ধুরদ্ধর। কখন তাব পাম করুলুম ? হরি আমার কে? 
মড়ক। আবাব ও নাম করুলে তোমারই একদিন, আর আমারই 

একদিন । 

[ প্রস্থান । 

ধুরদ্ধর । যা ব্যাটা, যা আগুন যা জবালিগেছি, এতেই এই 
জানোয়ারট] সবংশে পুডে মর্বে । আমাব বংশ ছারখার ক'রে তুমি 
বংশ নিয়ে স্থুখে থাকবে হিরু? তা হবে না; দেখি তুমি কেমন 

অমর। 

[ প্রস্থান । 
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রণস্থল | 

অরণ্যাক্ষের প্রবেশ | 

অরণ্যাক্ষ। আঃ, যেখানে পা ফেলি, সেখানেই নরবষ্কাল 

কত নিরপরাধ প্রঙ্জা অকালে এই নাস্তিকের হাতে প্রাণ দিয়েছে। 

আকাশ, তবু তুমি তেলে পড়ছে! ন11? হৃুর্য্য, তবু তুমি এ পাপ- 

পুরীতে আলে দিচ্ছো? সমীরণ, তোমার বইতে লঙ্জা করে না? 

পাঁরজাতের প্রবেশ । 

পারিজাত। কুমারের জয় হোক । 

অরণাক্ষ। একি! তুমি!! সত্য সত্যই তুমি ফিরে এলে? 
পারিজাত। কথা দিয়ে গেছি, আসবো না? 

অরণ্যাক্ষ । মাথা দিতে হবে যে মূর্খ ! 

পারিজাত। মাথার দাম তো কথার চেয়ে বেশী নয়। অস্ত 

তুলুন, আমায় হত্যা করুন। 

অরণ্যাক্ষ। একি তুমি সত্যি বল্ছো, না৷ রহস্য ক'চ্ছেো? দণ্ডিত 

বন্দী ছাড়া৷ পেয়ে আবার ফিরে আসে মূর্থ ? 
পারিজাত। মুর্খ ঝলেই এসেছি, আপনার মত পণ্ডিত হ'লে 

আসতুম না। আপনারা মানী লোক, কত শাস্ত্র আপনাদের কস, 
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অ।পনারা আজ যে কথা বলেন, কাল সে কথা ভূলে যান। কিন্তু 

আমরা তা পারি না। 

অরণ্যাক্ষ। এ তুমি কি বন্ছো বালক? 

পারিজাত। ফিরে যান কুমার; জন্ন আপনার হবে না। 

অরণ্যাক্ষ। হবে না, 

পারিজাত। না।-*পাগীর শাস্তি দ্রিতে এসেছেন? কি অধিকার 

আপনার? হিরণ্যকশিপু যদি পাপী হ'য়ে থাকে, আপনি পাপী নন? 
অরণ্যাক্ষ। কিসে? 

পারিক্মাত। মনে নেই? একটা নিষ্পাপ মেয়েকে আপনি জীবস্তে 

মৃত্যু দিয়েছেন । 

অরণ্যাক্ষ। কেন, তুমি তাকে বিবাহ কর নি? 

পারিজাত। মাথার উপর যাব খড়গ ঝুলছে, সে কর্বে বিবাহ ! 

অরণাক্ষ। ঘবে গেলে দেখতে পেতে, সে আমাকেও ভূলে 

গেছে, তোমাকেও ভূলে গেছে; এতদিনে আর কোন ভাগ্যবানের 

ঘর আলো করেছে। 

পারিজাত। পুকষেরা সব পারে কুমার, মেয়েরা পারে না। আপ- 

নাকে এসব বলেও কোন লাভ নেই এসব বুঝতে হ'লে স্বচ্ছ দৃি 
চাই। 

অরণ্যাক্ষ। যাও বালক, চক্রপাণি আসছে । 

পারিজাত। আন্ক, আমি মবুতেই এসেছি। তবে একটা 

অনুরোধ, আপনার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। 

অরণ্যাক্ষ | যাও-_যাও, বেরিয়ে যাও; আমি তোমার মত 

মুষিককে বধ করি না। 
পারিজাত। এর চেয়ে ছোট মৃঘিককে বধ করতে তে৷ আপনার 
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হাত কাপেনি। আমি বাঁগক ঝলে দয় হচ্ছে বুঝি? দয়া তাহ'লে 

আপনার আছে? 

অরণ্যাক্ষ। তোমার সাহম দেখে আমি বিম্মিত হচ্ছি বালক । 

তার চেয়েও বেশী বিশ্মিত হচ্ছি আমাব ধৈধ্য দেখে। আর কেউ 

আমা” এভাবে ব্যঙ্গ করলে তার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তো । 

চক্রপাণির প্রবেশ । 

চক্রপাণি। কে এসেছে কুমাৰ? একি! সেই বালক! ছাড়। 

পেয়েও ফিরে এলে তুটি? এ ছুর্বদ্ধি তোমায় কে দিলে? 

পারিক্বাত। আমার [ববেঞ্চ। 

চক্রপাণি। বিবেক যদি তোমার থাকবে, তাহ'লে দেশের মুক্তি" 

সাধক যাবা, তাদের হন্চা বরুতে এসেছিলে কেন? 

পারজাত। আপনি তো সবই বোঝেন। 

চক্রপাণি। এখনও বল্্তে চাও তুমি গুপ্তচর নও? 

অবণ্যাক্ষ। গুঞুচর হ'লে ফিরে আসবে কেন নায়ক? 

চক্রপাণি। আরও কিছু জানবার বাকী আছে, তাই।'*আমি 

তোমায় মৃষিকের মত বধ করুবো। 
অরণ্যাক্ষ। না নায়ক। এ বালক অপরাধী নয়। 

চক্রপাণি। তুমি জান না কুমার, কাল রাত্রে তোমার ঘুমস্ত 

অবস্থায় এ বালক তোমার শিয়রে এসে দ্রাড়িয়েছিল। সেই থেকে 
আমি ওকে চোখে চোখে রেখেছি। 

অরণ্যাক্ষ। একথা সত্য বজ্রপাণি? 

পারিজাত। সত্য। 

চক্রপাণি। কুমারের শিয়রে তোমার কি প্রয়োজন ছিল? 
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পারিজাত। বলবো না। 

চক্রপাণি। আমি তোমার একট! একটা ক'রে অঙচ্ছেদন করুবে।। 

পারিক্জাত। আপনার ইচ্ছা। 

অরণ্যাক্ষ। এতই কি আমি অপরাধী? আমার প্রাপ্য সিংহাসনে 

বসে এক নৃশংস জল্লাদ নিরীহ প্রজাদেব মাথা নিয়ে গেও্য়া খেলছে, 

রাজ্যলোতে নয়, এশ্বধ্যের মোজে নয়_শুধু নির্ধ্যাতিত প্রজাদের রক্ষা 
করবার জন্ত আমি মরণ পণ করে এগিয়ে এসেছি, আর তোমরা 

নির্যাতিত প্রজা, তোমাদের কাছে আমার প্রাপ্য শুধু কৃতদ্রতা? 
চক্রপাণি। কেন তুমি বিচলিত হ'চ্ছো ? আর এক মূহুর্ত পরে 

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। এঠ হূর্বৃত্তের রক্ত দিয়ে তরবারিটাকে 
পান করিরে নাও। 

অরণ্যাক্ষ। না নায়ক, আমার বুকটা আমি আমার প্রজাদের 

কাছে উন্মুক্ত ক'রে রাখবো । আজ থেকে আর শিবিরে আমি শয়ন 

করবে৷ না, এই মুক্ত প্রান্তর হবে আমার স্থথশষ্যা । আমি দেখবো 
আমার প্রজারা আমার জীবন চায়, ন! মৃত্যু চায়। এই নাও 

বজপাপি, তরবারি নাও) এই তরবারি দিয়ে হয় আমাকে হত্যা! 

করুবে, না হয় প্রমাণ করুবে যে তুমি শক্র নও। [ পারিজাতকে 
তরবারি দান ] 

চক্রপাণি। এ তুমি করুলে কি অজ্ঞান? 

অরণ্যাক্ষ। অজ্ঞানের যা করে, তাই করুলুম। 
চক্রপাণি। তোমার মত অপরিণামদর্শার সঙ্গে যোগ দেওয়াই 

আমার অন্যায় হয়েছে। 

অরণ্যাক্ষ। মন যদ্দি ট'লে থাকে, ফিরে যাও। 

চক্রপাণি। এত ছূর্বল মন নিয়ে যুদ্ধ করাচলেনা। তার চেয়ে 
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তুমি ফিরে যাও। পিতৃব্যের কাছে ক্ষমা চাইলেই তিনি তোমায় 

আদর ক'রে বুকে টেনে নেবেন। আমার একটাই পথ; হয় দেশের 
মুক্তি, না হয় আমার মৃত্যু। [ গ্রস্থান। 

পারিজাত। কুমার, 

অরণ্যাক্ষ । গলাটা কাপছে কেন বজ্রপাণি? তরবারিটা তার 
বলে মনে হচ্ছে? 

পারিজাত। না, যুদ্ধ করুতে আমিও জানি। 

অরণ্যাক্ষ। তবে প্রমাণ কর যে তুমি আমার শত্রু নও, মিত্র। 

[ প্রস্থান। 

পারিজাত। করুবে! বন্ধু, প্রমাণ করবো যে আমার মত মিত্র 
তোমার কেউ নেই। 

[ নেপথ্যে তৃরধ্যধ্বনির সঙ্গে সে সৈম্তগণ জয়ধ্বনি দিয় 

উঠিল,__“জয় ভগবান্ হিরণ্যকশিপুর জয় !* “জয় 
মহারাজ অরণ্যাক্ষের জয়!” ] 

অন্কুহনাদের প্রঘেশ | 

অন্ুহলাদ । চুপ.) কে মহারাজ অরণ্যাক্ষ 

পারিজাত। এই দরশদিনেও তাকে চিনতে পারেন নি? যুদ্ধে 
কি আজই প্রথম এলেন, না আগেও এসেছিলেন? 

অন্ুহলাদ। তুমি কে? 

পারিজাত। আমি ওই রাজারই প্রজা । 

অনুহলাদ । তোমার রাজা কোথায়, আমি তাকে দেখতে চাই। 

পারিজাত। আগে আমাকে !দেখে নিন, তারপর তার দর্শন 

পাবেন। [ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 
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মড়ক ও চক্রপাণির প্রবেশ 

মড়ক। কেন রাজদ্রোহিতা কচ্ছো মূর্খ? জর হ'লে বাজ ভবে 

অরণ্যাক্ষ, আর তুমি-_ 

চক্রপারণি। আমি পথের মান্য, পথেই চলে যাবো । 

মড়ক। তবে এ মৃত্যুব গহববে গলা বাড়িয়ে দিয়ে তোমার 

লাভ ? 

চক্রপাণি । লাভ মৃত্যু, ন! হয় দেশে মুক্তি। 

মডক। বাজদ্রোহ মহাপাপ। 

চক্রপাণি। ছুটে! একটা লোক মহাপাপ কবে নবকে যায়, লক্ষ 

লক্ষ লোক তাব ফল ভোগ কবে আমি একা নবকে গিয়েও যদ্দি 

আমাব মুক অসহায় নির্যাতিত দেশবাসীদেব জ্বর্গ বচনা ক'রে যেতে 

পারি, সেই হবে আমার স্বর্গলীভ। 

মড়ক। ভাবাবেগ ত্যাগ কর নির্বোধ। কুমারকে ছেড়ে এস, 

এত শ্রশ্বর্য তুমি পাবে, যা রাখবার জায়গা! তোমার নেই। 

চক্রপাণি । এশ্বধ্য ভোগ করবার যারা ছিল, তাদের সবাইকে 

তোম+ শেষ কবেছ। যৌবনে কত এশ্বধ্য আমায় হাতছানি দিয়ে 

ডেকেছে, আমি গ্রাহাও করি নি। আজ এই বাদ্ধক্ো, যখন আমাৰ 

কেউ নেই, তখন তুমি এসেছ এশ্বর্য্যের প্রলোভন নিয়ে? আমার 
এশ্বধ্য আমার দেশের ধূলোমাটি । 

মড়ক। শোন চক্রপাণি। তুমি ষখন কারও বন্দনা কর না, তখন 

রাজার বন্দনাও ন। হয় নাই করুলে। মহারাজ তোমায় ক্ষমা করতে 
প্রস্বত। 

চক্তপাণি। কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করুতে প্রস্তুত নই। 
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মড়ক। তবে মতা ছ'ড1 আর তোমার কোন পথ নেই। 

[ উভয়েব যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 

অরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ। 

হিরণ্যকশিপু। বস্তা ্বীবাব বর যুবক। 

অরণ্যাক্ষ। আপান বশুচ্চা শ্বীকার পরুন, দেখুন--রাজ্যটা আপনারই 

হাতে ছেডে দিয়ে যেতে পারি কি না, 

হিরণ্যকশিপু । তারপর যদি আমাব প্রতিশ্রতি আমি না রাখি? 

অরণ্যাক্ষ। তাহ'লে নুঝণো, মহষি কশ্তুপ আপনার পিতা নন। 

হিরণ্যকশিপু। অরণ্যাক্গ। 

অরণ্যাক্ষ। আমি গুহ্লাদ নই যে মুখ বুকে আপনার অত্যাচার 

সইবো। মর্তে আপনাকে হবেই, আমি ছেড়ে গেলেও প্ররুতি 

আপনাকে ক্ষমা বরুবে না। অপরের হাতে মরার চেয়ে আমার 

হাতে মরাই ভাল। 

[ উভয়ের যুদ্ধ) অবণ্যাক্ষের হাত হইতে তরবারি ব্খলন, 

তাহাকে বধ করিনার জন্য হিরণ্যকশিপুর 

অমি উত্তোলন ] 

সহসা পারিজাভের প্রবেশ । 

পারিজাত। [শ্বীয় তরবারির আঘাতে হিরণ্যকশিপুর অসি 
ভূপাতিত করিয়া ফেলিল ] 

হিরণ্যকশিপু। [ফিরিয়া ]কে তুই? 

পারিজাত। মৃত্যু। | হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করিতে তরবারি 

তুলিল ] 

6 ১৩৭ ) 



ভক্তের ভাক [ চতুর্থ অঙ্ক 

সহসা মড়ক প্রবেশ করিয়া পারিজাতের পুষ্ঠদেশে 

তরবারি বসাইয়া দিল । 

পরিজাত। আঃ! [ পতন ] 

হির্ণাকশিপু । হিরণ্যকশিপু অমব, যম তাকে ম্পর্শ করৃতে পারে 

না। হাঃ-হাঃ-হাঃ_- [ প্রস্থান । 

'্রণ্যাক্ষ ও মডক। পারিজাতের অনাবুত কেশরাশি দেখিয়া ] 

একি ! 

অরণ্যাক্ষ। কে, কে তুমি? 

পাবিজাত। আমি পারিজাত। 

'রণ!াক্ষ ও মড়ক। পারিজাত। 

পারিন্বাত। বাবা, তুমি তরবাবি ধরুতে শিখিয়েছিলে, আজ 

তার পবীক্ষা দিয়ে গেলুম। কুমার, তুমি যে তরবারি দিয়েছিলে, 

তাই দিয়ে প্রমাণ ক'রে গেলুম ধে আমি তোমাৰ শক্র নই। 

অরণ্যাক্ষ। পারিজাত, তোমার কথাই ঠিক, আমি মহাপাপী। 
তুমি বারো বছব আমার ধ্যান করেছ, আমার জন্য সংসারের সবাইকে 

ত্যাগ করেছ; আমি সব জেনেও তোমায় কাছে টেনে নিই নি। 

আমারই প্রাণরক্ষা করুতে তুমি আত্মবলি দ্রিলে। মহাপাপীর জন্ত 

যত নিকৃষ্ট নরক থাকতে পারে, সে আমারই প্রাপ্য । 
মড়ক। পারিজাত,-_ 

অরণ্যাক্ষ। চুপ, হত্যাকারি, চুপ,। চোখের জল ফেলছো।? চোখ 

উপড়ে ফেলবো । স'রে যাও, তুমি পিতা হ'লেও অন্পৃশ্ত। আমার 

গ্রীর ছায়৷ "্পশ কববারও তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি আমার 
চেয়েও পাী। 
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পারিজাত। ওগো, বাবাকে আমার ক্ষমা কর। "আঃ ঘুমে 

চোখ জড়িয়ে আসছে । আমায় শিবিরে নিয়ে চল); আমি তোমার 

কোলে মাথা রেখে ঘুমবো। 

অরণ্যাক্ষ। চল। আমাব আজ ঘর নেই, আকাশের তলেই 

আমাদের বাসরসজ্জা রচিত হোক। 

[ পারিজাতকে লইয়! প্রস্থান । 

মড়ক। কন্তা গেল, এইবার তাই! যাক, আমি কি করুবো? 

আমি নিরুপায়, নিরুপায় । 

| প্রস্থান। 

ছিভায় দৃশ্য 

কাবাগার। 

নৃত্যসহ গাতকণ্ে প্রহলাদের প্রবেশ । 

গীত । 

প্রহলাদ ।-_ নিত্যনিরগরন ভ্ভরখণ্ডন 

নমে। নমঃ ত্রিতাপহারি | 

গাতকঠে নারদের প্রবেশ । 

নারদ ।-.. হুরনর-বন্দিত বিধিশিব-নন্দিত 

জয় জয় গোলোকবিহারি ॥ 

প্রহলাদ।--. চারিদিকে ঘন ঘোর, চঞ্চল মম মোর, 

শোনাও তোমার অতী-মন্ত্র। 
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নারদ ।-_ আমাব দীবনে সব দেহ তুমি মনোচোর, 

যন্ত্রী তুমি, আমি যন্ত্র 

প্রহলাদ ।-_ কণ্ণ মোরে তোমাময অহেঙক কুপাময়, 

সিঞ্চন কর কুপাবানি। 

নার?।-_ তোমারে স্মগা কৰি মরণ আঙদিলে হরি, 

অভয়ে মগ্তে বেন পারি 

প্রহলাদ। গুরুদেব, কই আমার ঠাকুর? 

নাবদ। ঠাকুর তোমার কাছে কাছেই আছেন। 

প্রহলাদ। কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। 

নারদ। দেখতে পছ্ছে। বই কি! তবে চিনতে পাচ্ছো না। 

আরও ভাপ ক'রে নাম কর, আরও ব্যাকুল হ'য়ে ভাক, তবেই তাকে 

চিনতে পারবে । সাধনা তোমাৰ সিদ্ধ হবে। 

[ প্রস্থান। 

প্রহলাদ। একি সত্যি? তুমি আমার কাছে কাছে আছ ঠাকুর ? 

নেপথ্যে রক্ষী । আছি। 

ধুরদ্ধরের প্রবেশ। 
ধুব্ধর। কে বললে রে, কে বঙ্লে? সে কি এসেছে? ওরে, 

ও প্রহলাদ, বল্ বাবা, বল্, সে কি এসেছে? 

প্রহলাদ। কে? 

ধুবদ্ধর। সেই মধুকৈটভহারী সর্থছুঃখবিনাশন ছুষ্টনিঘ্ুদেন নারায়ণ ? 
সে এসেছে, ওরে, সে এসেছে। 

প্রহলাণ । কোথায়? 

ধুর্ধর। তা জানিনা। কিন্তু তার পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। 

ডাক--ডাক, খুব ক'রে ভাক। হাজার হাজার মানহষ আজ তোর 

(১৪৯ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্া। ] ভচক্তর ভাক 

সঙ্গে গল! দেবে । সে আসছে, সে আসছে; তার আগমনীর বার্তা 

নিয়ে লাখে লাখো পাখী এসে বুক্ষশাখায় আশ্রয় নিয়েছে। ওরা 

কারা জানিস? সব দেবতা, হিরণ্যকশিপুব ভয়ে পক্ষিরূপ ধারণ 

করেছে । এতদিন ওর! বাজবাডীর ত্রিপীমানায় আসতো না। আজ 

আর ওদের ভয় নেই। ওরা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওরে, কি 

যেন গানটা সেদিন গেয়েছিশি? “আবাশে হরি, বাতাসে হরি” 

গাগা, আনাব গা, জয় শ্রীহবি-_-জর শ্রীহরি। 

প্রহলাদ। একি মহামাত্য, আপনার মুখে হরিনাম । 
ধুবন্ধব। নামটা ভেঙবে ছিল বাবা, আজ মুখে এসে পড়েছে। 

হ্যা বাব প্রহলাদ, বড কষ্ট দিয়েছি, না] রে? না দিলে যে, সে আসে 

না। তোমাৰ মা যদি একবাব তাকে ডাকতো, তাহ'লে তোমাকে 

নির্যাতন করাব দবকার হতো না। সে বেটা যে কিছুতেই কথা 
শুনলে না। ডাক বাবাঃ ডাক, শত বর্ষ পরমাযু হোক তোমার, 

তোমাব ললিঙকঠেব হরিনামে বিশ্বজগৎ প্রানিত হোক । জয় শ্রীহ্রি, 
জয় শ্রীঠর্বি। 

| বাহু তুপপিয়। নৃত্যতঙ্গে প্রস্থান । 

প্রহনাদ। কোথায় তুমি, ওগো, কোথায় তুমি? 

ললক্ষেপ প্রঘেশ । 

নবক। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,-_ 

প্রহলাদ। [ ছুটিয়া গিয়া নরককে জড়াইগা ধরিল ] তুমি কি 

আমার ঠাকুর ? 

নরক। ওরে, না-_না, আমি ঠাকুর নই, আমি কুকুর, আমি 

নরক । 
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প্রহলাদ। তবে এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে? 

নরক। ঘামের গন্ধ রে বাবা। কি জ্বালায় পড়লুম। ছাড়, 

বাবা, চোখ চেয়ে দেখ আমি সেই আদি ও অকৃত্রিম নরক। 

প্রহলাদ । 'আমার ঠাকুর কোথায়? 

নরক । ভাগাড়ে। 

গ্রহলার্দ। কোথার ভাগাড়, কতদুরে ? 

নরক। এই সংসারটাই ভাগাড়। আমরা সব মরা গরু। এরই 
মধ্যে তুমি সেই খেয়ালী বিপাতার খেয়ালে একটি পদ্মফুল ফুটে বসে 

আছ। 

প্রহলাদ। নরক কাকা," 

নরক। না রে, না, ও ডাক আর ডাকিস নে। আজ সারা” 

দিনই ও ডাক কাণে ভেসে আসছে। কোথায় যে গেল মেয়েটা, 
কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। যাক--যাক, হ্যা হে প্রহলাদ, কি ক'রে 
তুমি বেঁচে গেলে বল দেখি? মন্ত্র-তস্ত্র কিছু জান? দাও না বাক 

আমায় শিখিয়ে । 

প্রহলাদ। আমি কোন মন্ত্র জানি না। 

নরক। তেল পড়া-্টডা জান তো? একটু তেল জোগাড় ক'রে 

আনবো? বল্ না রে বাবা। 

গ্রহলাদ। আমার ওসব কিছুই জান! নেই। 

নরক। তবে হাতী তোমায় মারলে না কেন, আগুন কেন 

ছুলে না? গোখরো৷ সাপ কি তোমার সাতপুরুষের কুটুম ব্যাটা? 
প্রহলাদ। হরিনাম করলে যমও কাছে আসে না। 

ন্রক। হরির নামগুলো সব বলে যাও দেখি। 

প্রহনাদ। নারায়ণ, শ্রীবিষু, গদাধর,-- 
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নরক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। 

প্রহলাদ। গোলোকবিহারী, পাতকিতারণ,-_ 

নরক। ব্যস্- ব্যস, আর দরকার নেই। শেষকাঁলে যে নামটা 

বললে, আমার কাণে কাণে একবার বল দেখি। [ কাণ আগাইয়। দিল ] 

প্রহলাদ । পাতাঁকতারণ। 

নরক। আর কি? হয়ে গেল। দে ব্যাটাচ্ছেলে, পায়ের ধূলে। 
দে। পাতকিতারণকে এবার কাণ ধরে টেনে নিয়ে আসবো। 

[ পদধূলি লইল ] 
প্রহলাদ। এ কি করণে নরক কাকা? 

নরক। আরে দুর, কে কার কাকা? সে আসছে, আমি তার 

পায়ের শব্ধ শুনতে পাচ্ছি। হে পাতকিতারণ--হে পাতকিতারণ! 

গ্রহলাদ । জয় শ্রীহরি, জয় শ্রহরি ! | প্রস্থান। 
নরক । একি হলো? প্রাণের মধ্যে একি আনন্দের ঢেউ 

বয়ে যাচ্ছে! পৃথিবী এত সুন্দর! এত সৌন্দধ্য এতদিন কোথায় 

লুকিয়েছিল1? এ নামে এত স্থধা! আহঃ-দাদাকে যদি এর ভাগ 
দিতে পারতুম ! 

মড়কের প্রঘেশ। 

মড়ক। নরক৮_ 

নরক। একি দাদা? তোমার তে! এ সময় যুদ্বক্ষেত্রে থাকবার 

কথা। পালিয়ে এসেছ নাকি? জামাইয়ের মার সইতে পারলে ন! 

বুঝি? 
মড়ক। অরণ্যাক্ষ পরাজয় শ্বীকার করেছে। 

নরক। এত ছূর্ধবল তো! সে নয়। কি হয়েছে বল দেখি। 
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মড়ক। পারিজাত নেই নরব। 

নরক। পারিজাত নেই! 

মড়ক। আমিই তকে হত্যা করেছি। 

নরক। তুমি! শিজের বগ্তাকে হত্য। ক'রে এলে? কেন দাদা, 

কন? কি করেছিল সে? 

মডক। রণক্ষেত্রে শিবন্ধ অরণ্যাক্ষকে যখন মহাপাজ বধ করতে 

উদ্যত হয়েছিলেন, সেই সময় পারিজাত পেছন থেকে তাকে অস্ত্রাধাত 

করুতে গিয়েছিল,__ 

নরক। অমনি তুমি বুঝি পেছন থেকে কম্তাব গায়ে তরবারি 

বিধিয়ে দিলে? বরৃলে কি দাদা? কাচ রক্ষা বরৃতে গিয়ে কাঞ্চন 
ডালি ধিলে! কত হিবণ্যকশিপু মরবে আবার জন্মাবে, বিস্ক পৃথিবীতে 

পারিজাত যে আব ফুটবে ন! দাদ! ! 

মড়ক। তার জন্য দুঃখ করো না ভাই। যে তাকে পায়ে 

ঠেলে চলে এসেছিল, আজ তার জন্ত সেই অবণ্যাক্ষেণ চোখের 

জলের বিরাম নেই। 

নরক। সাথক জীখন। কিন্তু তুমি কি কর্লে দাদা? আবার 

একটা! মহাপাপ ক'রে এলে! বল দাদা, খল, জয় পাতকিতারণ,__ 

মড়ক। জয় সম্রাট হিবণ্যকশিপু। 

নরক। হিরিণ্যকশিশু উচ্ছন্ন যাক। বল দাদা, বল; শুধু একবার 

বল। আমি একা তাকে টেনে আনতে পাচ্ছি না, তুমিও আমার 

সঙ্গে তার নাম কর। সব পাপ ধুয়ে যাবে। 

মড়ক। নিজের স্বার্থের জন্ত আমি রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 

করুতে পারবো না। শোন যুবক, যদ্দি তুমি অঙুতথ্ হ'য়ে ক্ষম! চাও, 

মহারাজ তোমাকে ক্ষমা করুতে প্রস্তত ৷ 
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নরক। তাকে বল আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে 

মড়ক। অবুঝ হয়ো না। কথা শোন; কন্যাকে আজি হত্যা 
করেছি, ভ্রাতহত্যার কলন্ক আর আমায় দিও না। নিজের জন্য ন। 

হোক, আমারি ম্বাথেব জন্ত নিজেকে রক্ষা কর। 

নরক । তুমি যদি তার শাম গ্রহণ কর, তবেই অমি তোমার 

কথা বাখবো। বল, জয় পাতকিতাবণ। 

মড়ক । তা হয় না। 

নরক । তবে আমার বাগাও হবে না। 

মড়ক। মেয়ে আমাব কথা গুনলে না; তৃহি ভাই, তামিই বা 

শুনবে কেন? বেশ, তবে মৃতার জন্য প্রস্ত ত হ৪। [ জরবাবি [নষ্কাসন ] 

নরক । একটু দ্রাডাও দাদা [ মড়ককে প্রণাম করিল ] মেয়েকে 

মেবেছ, ভ্ভাইকেও হত্যা করুতে এসেছ । বাধা পেবে। ন"' দাদা। 

শুধু একট অন্ভরোধ, রাজাব ন্নের দাম অনেক দিয়েছ, আমার 
মৃত্যুর পর আর দাসত্ব কবো নশা। তোমার যত পাপ সং আমার 

মুতাতে ধুয়ে মুছে যাক। নরকে যেতে হয়, আমি যেন যাই, 
তোমার স্বর্গেব পথ মূক্ত হোক। 

[ যড়ক সহসা নরককে আক্রমণ করিয়া তাহা 

বক্ষে তরবারি বিধাইয়৷ দিল] 

নরক। ৩১ 

মডক। নরক, নরক, 

নরক। জরে যাও দাদা, সে আসছে। 

মড়ক। যাকে ডেকে ডেকে পাগল হয়েছ, ভার কাছে যাও তাই, 

তারই কাছে যাও। 

| প্রস্থান। 
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নরক। হে পাতকিতারণ, হে পাতকিতারণ,_- 

রক্ষার প্রবেশ । 

রক্ষী। আমি এসেছি নবক। 

নরক। তুমি! তুমিই পাতকিতারণ! কতদিন তোমায় দেখেছি, 

কখনও চিনতে পারি নি। কতরূপ! কতরপ!! কাছে এসে দাড়াও 

ঠাকুর, যতক্ষণ বেচে আছি, তোমায় দেখবার শক্তি যেন ন৷ হারাই। 

রক্ষী। বর নাও নরক। 

নরক। এই বর দাও ঠাকুব, যেন আমার দাদার সব পাপ ধৌত 

হ'য়ে যায়। 

রক্ষী। নিজের জন্ত কি তোমার কোন প্রার্থনা নেই? 

নরক। না। আমি নরক, নরকেই যাবো আমার দাদার খ্বর্গ 

লাভ হোক। 

গাঁতকে মুক্তির প্রবেশ । 

মুক্তি।_ 
গীত। 

ধূল! খেলা আয় ছেড়ে আর, মুক্তি এলে! দ্বারে, 

ও ছেলে, আর মায়ার বোঝ! মিছে বছিস ন| রে। 

চক্দ্রতার! তন্দ্রাহারা| অর্ছে তোমায় ডেকে, 

ক্ষণপ্রভ। আকাশ-পটে তোমারি নাম লেখে; 

বে চরণে প্মরণ করি 

নিলে মরণ বরণ করি, 

হারিয়ে বা তারি আলোর অনদীম পারাবারে। 

[ মুক্তির আকর্ষণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরকের প্রস্থান । 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] ভচ্ত্র ভাক 

লাঠিহস্তে ধারে ধারে ভ্রিজটার প্রবেশ । 

ত্রিঙ্ট1। পেহলাদ, ও পেহলাদ,__ 

বক্ষী। আমি প্রহলাদ নই, আমি নুসিংহ। 

ভ্রিজটা। ওরে বাবা, এখানেও তুই? 

বক্ষী। কেন মা আমায় দেখে ভয় পাচ্ছো ? ভয় কি তোমার? 

ভুল তো মান্চষের হয়ই । 

ত্রিজটা। কি ভূগ কবেছি ম5া? সত্যি ক'রে বল্ যদ্দিবাপের 
ব্যাট! হোস্। 

বক্ষী। বাপের ব্যাটা তো আমি নই, আমি মায়ের ব্যাটা। 

কেন রাগ কণচ্ছো মা? 

জিজট।। আবার বলে “মা”? মাববে। লাঠির বাড়ি। 

রক্ষী । আব কত মারবে মা? দেখ, এখনও গায়ে নর্দামার 

কাদামাটি লেগে আছে। 

ত্রিজটা। আছে তো আছে, আমি তার কি করবো? 
রক্ষী। ধুয়ে মুছ দেবে। 

ত্রিজট।। ওঃ: রসিক আমার ! ধুয়ে মুছে দেবো । [রক্ষী তাহার 
কাছে আসিতেছিল ] আবার এগোয় দেখ। কোথাকার অজাত, তার 

ঠিক নেই--আ-মর্, ছুয়ে দ্দিবি নাকি? 
রক্ষী | দিলুমই বা, ছেলে তো! 

ত্রিজটা। ছেলে না আমার পিলে। বেরে! অজ্জাত, নইলে আজ 

তোরই একদিন কি আমারই একদিন । 

রক্ষী। তবে আমি রাণীমাকে বলি গে। 

ত্রি্টা। কি বল্বি? 
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ভত্গুচর ডাক [ চতুর্থ অঙ্ক। 

রক্ষী। খল্বো, আম তোমার ছেলে-_মাম'কে নপ্দামার ফেলে 

দিয়ে তুমি ছাপনাতলায় _ 

ত্রিজট1। সর্বনাশ হবে, ওরে, রাজ্যময় ০ পড়ে যাবে। 

রাণীমা ঘেন্নায় ওয়।ক থু করুবে। ধাপসীগুলে মুখে কাপড় দিয়ে 

হাসবে । হেই বাধা, দোহাই বাধা, আম কফচিকেলে র|ডাী, আমার 

মাথাটি খাস নে। 

রক্ষী । খাবো শা বই কি? এই আমি যাচ্ছি। 

ভ্রিজটা। যাল্ গে যা। যা তোর প্রাণ চায় কবু গে যা 

মুখপোড়া। কিসের লজ্জা, কিসের ওয় । পেহলাধ বলেছে, তার নাম 

[নিলে পজ্জ। তয় থাকে না। আম তাকেই আ.কডে ধরুণো। বলুক 

লোকে যা খুপী। হে লজ্জানবারণ ফারায়ণঃ ইচ্ছা হয় রাখ,--হচ্ছ] 

হয় মার, আমি বিচ্ছু জান না, আমি কচ্ছু জাশি না। | মাটিতে 

লুটাইয়। পড়িল ] 

| রক্ষীব প্রস্থান । 

গাতকে নারায়ণের আবির্ভাব । 

লারারণ।- 

গীত । 
ওঠ মা জননি, আঁখি মেলি দেখ রজনীর অবসান, 

কর মা মুক্তিন্ান | 

গঙ্গার জলে ধৌত তোমার কলুষ-মুক্ত মন, 
তাইতে। পেতেছি সেথায় আমার সোণার [সিংহাসন ; 

ডাক নাই মাগো, তবু আসিয়াছি, 

চিরদিন তব অন্তরে আছি, 

গোলোক্ক আমার নহে তে! হ্র্গে, যেথা নির্শল প্রাণ । 
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তৃতীয় দখা | ] ভত্ভর ডাক 

ল্িক্গাটা। “কি । কে তমি? নাবায়ণ? না আকাশের পূর্ণ 

চন্দ্র। ওএবে, আমার বকে যে দধেব জোয়াব এলো! কেন এত ছলনা 

করলে ঠাকুব? গ্মামি দাসী- মুখা-ন্বক্ষু মান্তষ, এমনি কারে কি 

আম ছলনা করতে হয়? চল, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে। 

[ ত্রিজ্ছটার লাঠি ধরিণা নাবায়ণ তাঁকে লইয়া! গেলেন । 

ভার দশা | 

কাজপ্রাসাদ। 

কয়াধুব প্রবেশ । 

ফয়াধু। নিজটাও মরে গেপ? বোগ নেই, শোক নেই, শুধু 

শুধু প্রাণ পিলে। এমনি করে সবাই যাবে। আমি জানি-_ প্রাসাদে 
শর প্রবেশ করেছে; কাউকে সে বাচাতে দেবে না। 

অক্ষণ্যাক্ষের প্রবেশ । 

অরণ্যাক্ষ। আমাৰ পাবিজাতকে দেখেছ? কোথায় লুকিয়ে রইলো 
বলতে পাব? এত যে আমি ডাকছি, তবু তে! সাড়া দেয় না। 

বয়াধু। সাড়া আন দেবে না বাবা। প্রাণ দিয়ে ত্বামীকে ভাল 

বালপে যে ন্বর্গে যায়, তোমার পারিজাত সেই স্বর্গে গেছে। 

অরণ্যাক্ষ। ন্বর্গের পথটা কোন্দ্রিকে, আমায় দেখিয়ে দাও। আমি 
তার কাছে যাবো । সে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেছে) বউ ঝুলে 

কথা, আমি কি নিমন্ত্রণ না রেখে পারি? তুমি কি বল? 
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ভত্ভুকর ভাক [ চতুর্থ অন্ক। 

কয়াধু। আর আমায় কাদি৭ না অরণ্যাক্ষ। 

অরণ্যাক্ষ। কাকে অরণ্যাক্ষ বলছে? সে তো মরে গেছে। 

আমাকে চেন না? আমি ভ্রমর, পারিজাতের ম্বামী। তার মত 

কেউ আমায় ভালবাসত না। 

কয়াধু। তোমার মা? মাও তোমার ভালবাসত না? 

অরণ্যাক্ষ। মা? মা'র কথা বল্ছো? হ্যাই), মা একটা 

ছিল॥ ধূলোর মধ্যে হারিয়ে গেছে। 

কয়াধু। হারায় নি বাণা। এই চেয়ে দেখ, তোমার সেই মা 

এখনও বেঁচে আছে। আয় মাণিক, বুকে আমন! ছুটে দিনের জন্তু 

ধূলোকাদা গায়ে মেখেছিস, আমি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেঝবো। 
ভয় কি তোমার? আয়-_ 

অরণ্যাক্ষ। না-না-না; আমি পাপী-স্ত্বীহত্যা করেছি, আমার 

ছুয়ো না, জাত যাবে। 

কয়াধু। মায়ের কখনও জাত মায় না। আয়--[ অগ্রসর হইলেন ] 

অরণ্যাক্ষ। আরে, দুর দুর, এগিয়ে আসছে দেখ। বেটা পাগল 
নাকি? 

কয়াধু। তোর জ-ন্ই আমি পাগল হয়েছি। কত কেঁদেছি, কত 

বিনিদ্র রাত্রি তোর কথা ভেবে ভেবে তোর হয়ে গেছে। কাছে 

এলি যদ্দি, উদাস দৃষ্টিতে চাস নে বাবা) ওরে, আমার ষে 'বুক ফেটে 
ষায়। কোথায় গেল সে পটলচের। চোখ, কে নিলে সে স্ুঙ্গর' 

মুখখানা ? 

অরণ্যাক্ষ। পারিজাত নিয়ে গেছে। 

কয়াধু। কত পারিজাত চাও তুমি? আমি তোমার চারিদিকে 

পারিজাতের হাট বসিয়ে দেবো । আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না) 
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ভৃতায় দৃ্ব |] ভক্তের ভাক 

আবার মুখে হাসি ফোটাবোঃ আবার চোখে আকাশের বিদ্যুৎ ধ'রে 

এনে দেবে!। 

অরণ্যাক্ষ। কিন্লূলে? পারিজাতেব হাট? না-না-না, পারিজাত 

একটাই হয়, ছুটে! হয় না। ওই যে সে ন্ব্গের দ্বাবে দরাড়িযে 

আছে। একা যেতে পাচ্ছো না পারু? ভয় কি? আমি যাচ্ছি, 

যাচ্ছি। [ প্রস্থানোগ্যোগ ] 

কয়াধু। অরণ্যাক্ষঃ”-_ 

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ । 

হিরণ্যকশিপু । কোথায় অবণ্যাক্ষ ?.-"তুমি। তুমি অরণ্যাক্ষ! কে 

তোমার সেই কৃষণকেশ ধূপিধূনরিত করুলে বালক? যে মুখ দেখে 

আকাশের চাদ মাথা মন» করতো কোথায় হারিয়ে এলে সে 

সৌন্দধ্যের খনি? কাছে এস। 

অরণ্যাক্ষ। না-না-না, তুমি যাও তুমি যাও। তুমি যমরাঙ্জ। 

দুষ্ট কীট তুমি-আমার পাবিজ্াতের মধু শুষে নিয়েছ । তুমি যাও, 

বেরিয়ে যাও। যাবে না? তবে রে যম--[ পাথর ছুড়িয়া মারল ] 

[ হিরণ্যকশিপুর কপাল ফাটিয়া রক্তের ধারা বহিল ] 
কয়াধু। কি কবুলি হতভাগা, ববুলি কি তুই? 
হিরণ্যকশিপু। প্রতিবাদ করো না কয়াধু। আমাকে আঘাত 

করে ওর আঘাত যদি মিলিয়ে যায়, যেতে দাও। 

অরণ্যাক্ষ। আচ্ছা, তৃমি তো যমরাজ। তবে তোমার চোখে 

জল কেন? যম তো কাদে না। 

কয়াধু। কীদে বাবা, কাদে। যম তো শুধু যম নয়, ধর্মরাজ। 

তোরা শুধু যমকেই দেখেছিস, ধর্মরাজকে দেখিল নি। 
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ভচ্ভ্তর ডাক [ চু অস্ক। 

অবণ্াক্ষ , ধর্বাজ, আমার পারিজ্ঞাত্কে ফিরিয়ে দেবে? আমি 

আর পিচ্ছু চাই না; সব তুমি নাও, শুধু আমার পারিজাতকে 

ফিরিয়ে দা9। সে আমাব সাতপাকের বউ নয়, তবু তার মত বউ 

কারও "চল না। সে ছিল আমাব স্থবের রাণী। দেবে ফিরিয়ে 

ধমরাজ্ » 

ঠিবশ্যপশিপু । পাবিজাতকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না বটে, কিন্তু 

তোমার সংহাসন ফিবিয়ে দিতে পারি । নেবে সিংহাসন, নেবে? 

অরণ্যক্ষ। চুপ_চুপ। সিংহাসন নেবো? সিংভাসনের জন্তে 
আমার খাণিক হারিয়েছে । আবার সিংহাসন" দুর_দব। আম 

সেংহাসন টাই না। 

চত্রপাণির প্রবেশ । 

চক্রপাণি। মহ্াবাজেব জয় হোক। 

কয়াধু। কে, চক্রপাণি নয়? 

চক্রপাণি ! হ্ট্যা মা। 

হিরণ্যকশিপু । কেন এলে মূর্খ? তুমি কি জান না, তোমার 

মাথার অন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে? 

চক্রপাণি । মাথ! দিতেই আমি এসেভি রাজা । আর ঘুববো না। 

তি হবে আর ঘুরে? নরক ঠিকই বলেছিল, তিনি আছেন? বিশ্বের 

সেই অতন্দ্র প্রহরীর চোখে কারও কোন ফাকি চলে না। কিতুচ্ছ 

এই মাগ্চষ, কক্টুকু তার শক্তি! ঘে মহাশক্তির নির্মম করাঘাতে 

আমার এন্চ আয়োজন এক মূহুর্তে পণ্ড হ'য়ে গেল, তারই হাতে 

দিয়ে ষাচ্ছি অত্যাচারীর শাসনের ভার, তিনিই করৃবেন নির্যাতিত 
জীবগণের উচ্ধার। 

€ ১৫২ ) 



চতুর্থ দুশ্া। ] ভত্ঙুঃর ডাক 

হিরণ্যকশিপু। কে সে শক্তিধর? 

চক্রপাণি! জানি ন! কি তার নাম। নরক বলেছে, তিনি 

আছেন। প্রমাণ না পেয়ে পিতাকে যেমন বিশ্বাস করেছি, তাকেও 

তেমনি বিশ্বাস করি। দিন মহাবাঞ্, মৃত্যু দিন। শুধু একটা কথা। 

অপরাধ যা কনেছি। আমিই করেছি, কুমারের কোন দোষ নেই। 

€কে ক্ষমা করুন। 

অরণ্যাক্ষ। তুমি কে? পারিজাতকে দেখেছ? 

চক্রপাণি। আমি তার কাচেই যাচ্ছি ভাই । 

অন্রণ্যাক্ষ। যাচ্ছো? আমি৪ যাবো, আমিও যাবো । বিয়ে 

হয়েছে, বাসর তো ভয় নি। হ্যাগা, ্োোমরা বাসর জাগবে? 

কয়াধু। চুপ কর্, ওরে, চুপ, কর্, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। 

অবণ্যাক্ষ। তোমরা সবাই কাদছে?? ছি! শুভদিনে কাদতে 

€নই। অমি এগিয়ে যাই, তোমরা এস, দেবী করো না, পার 

আমর রাগ কর্বে। ডুকরে কেঁদে উঠবে। অনেক তাকে কাদিয়েছি, 
আর কীাদাবেো না- জানলে ?- আর কাদাবো লা। 

[ প্রস্থান । 

চক্রপাণি। ও£_-আমিই এ অনথের ম্ল। মাথা নিন রাজা, 

এ যুনকের শোচনীয় পরিণাম দেখে আর আমি এক মুহূর্ত বাচতে 

চাই না। 

হিরণ্যকশিপু। তবু তোমায় বেচে থাকতে হবে, এই তোমার 
শান্তি। 

চক্রপাণি। মহারাজ. অনেক শক্ত দেখেছি, কিন্তু আপনার মত 

ভীষণ শত্র আর আমি দেখি নি। 

[ প্রস্থান । 

€ ১৫৩ ) 



ভক্তের ডাক [ চতৃথ অঙ্ক । 

হিরণাকশিপু । রুক্ষি। 

রক্ষার প্রবেশ । 

রক্ষা । মহারাজ, সর্বনাশ 1 পালান--পালান। 

কয়াধু। কি হবেছে বাবা? 

রক্ষী। হাজারে হাজাবে লোক হরিনাম করতে কর্তে প্রাসাদের 

দিকে আসছে। কাবও বাধা তাবা মানছে না। 

হিরণ্যকশিপু। হত্যা কর। 

কয়াধু। না রাজা, আখ হত্যা ক'বো না। এ দুর্বার শ্োত 

রোধ করবাব সাধ্য বোধহয় কারও নেই। সে এসেছে । এগো, আমি 

মাঝে মাঝে তাব পদধ্বন শুনতে পাই। তারই ডাকে বোধহয় 

গ্রজার! পাগল হ'য়ে ছুটে আসছে । বক্ষি, তুমি তাকে দেখেছ? 

রক্ষী। দেখলে কি আব কাধের উপর মাথা থাকতে? 

কয়াধু। যা বাবা, খুজে দেখ। শুনেছি দেবতাবা সব মহা" 

রাজের ভয়ে পক্ষিরূপ ধারণ কবেছে। খাঁচার পাখীগুলে। উড়িয়ে দে। 

মান্য হোক, পশু হোক, যার গায়ে পদ্মগন্ধ পাবি, তাকে বেধে 

নিয়ে আয়। 

রক্ষী । বেধে আনবো? তাব মাথাট। কেটে ফেলবো না? 

হতভাগা ভেবেছে কি? আচ্ছা মহারাজ, আপনি তো! অমর, তবে 

আপনার ভয়ট। কি? 

হিরণ্যকশিপু। ভয় আমার নয় মর্থ, ভয় এই অবলা নারীর। 

মড়কের প্রবেশ। 

মড়ক। শুধু মহারাণীর নয় মহারাজ, আজ আমারও তয় হচ্ছে । 

(১৫৪ ) 



ভূতীয় দৃশ্ঠ । ] ভক্তের ডাক 

মৃত্যুভয়হীন নিরব জনশক্তিকে পরাভূত করৃতে কেউ পারে না 
মহারাজ । 

হিরণ্যকশিপু । তোমার এতগুলো সৈম্থ তাদের হত্যা করৃতে 

পারবে না? 

মড়ক। কে হত্যা কর্নুব মহাখজ? সৈনিকেবাও তাদেব সঙ্গে 

হরিনাম কঠচ্ছে। 

কয়াধু । বল কি মড়ক? 

মডক। আব কোন উপাষ নেহ মা। 

কয়াধু। সেনাপতি মভ হাস্থুর, তুনিও অজ অক্ষম? 

মডঙক মেপেটাকে হত্যা কাবেণ আমি খাডা হয়ে গ্াভিয়েছিলম 

মা, শিল্ধ ভাইকে মেবে অ'মাব সব শত্তি' নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। 

মহারাজ, দীর্ঘকাল আপনাব সেবা ববেছি, একাদনও ছুটি নিই নি। 

আজ আমায় ছুটি |দন মহাবাজ। 

হিবপ্যকশিপু । বিশ্বব্ত “নু, তম শ্দায় নেবে? আচ্ছা, যাও, 

আব আমাব কোন অভিযোগ নেই। 

| বাজবাণীকে প্রণাম করিয়া মডকের প্রস্থানে'গ্যোগ ] 

হিরণ্যকশিপু। মড়ব, যাবার আগে তোমার কি কোন প্রার্থনা 

নেই? 

মড়ক। শুধু এই প্রাথন', এ হত্যানীলাব অবসান করুন। 

প্রস্থান । 
হিরণ্যকশিপু । বক্ষি, তুমি যাবে ন।? 

রক্ষী । আজ্ঞে আমি একেবারে কাজ শেষ বরে যাবো । 

কয়াধু। এ হরিনামের শোভাযাত্রা কে চালন ক্ছে? 

রক্ষী। আজে, গুরুপুত্ত আর তার বউ। 

(১৫৫ ) 



ভ্ডতক্রুর ডাক [ চতুর্থ অঙ্ক। 

বয়াধা। কেঁচো আঙ্গ সাঁপ »যে দংশন করতে এসেছে, এই 

তো স্বাভাবিক । 

ভিবণাকশিপু । বক্ষি, তমি "তদের বেঁধে আনতে পারবে? 

রক্ষী। দোহাই মভাবাজ। স্থন্ভি এরা নাচিয়ে দেন, আমি এদের 

কাছে যেতে পাবলো না। 

ভিবণাকশিপু। না পাব, প্রহ্লাদকে নিয়ে খস। 

বক্ষী। এটা ববং সোল্দা, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি 

[প্রস্থান । 

তিবণাকশিপু | রাণি, বঝনে পাচ্ছো 7? এবা প্রহলাদকে নিজে 

যেতে এসেছে । আমি যা আদেশ কব্ণো, পাববে ? 

কয়াধু। শ্োঁমার অ'দেশ আমি তো কখন৭ অমান্য কবিনি। 

হিবণাকশিপু । তবে এই কালকৃঈি না৭, নিক্ষের হাতে তাকে 

খাইয়ে দেবে। 

কয়াধু। আমি। মা হয়ে সম্তানেব মুখে বিষ ঢেলে দেবো? 

দোষাই তোমার, আমায় ক্ষমা কব,_এ নিষ্ঠুর আদেশ আমায় করো না। 

হিরণ্যকশিপু । কয়াধু, যে ছেলেব হাতে আমাব গৌবনবের অজ্র- 

ভেদী সৌধ ধৃলিসাৎ হয়েছে, সে আমাদেব শত্রু । যদি আমাব মঙ্গল 

চাও, তাব মুখে বিষ ঢেলে দা৭। নইলে বুঝবো, তোমার পতিভক্তি 

মুখের কথা, তোমার সতীত্ব শুধু অভিনয়। 

কয়াধু। চুপ কর, এগো চপ কব সে শত্রু যেন এ কথা 

শুনতে ন1! পাযর়। সতীর অপমান সে সহা করেনা। আমি পারবো, 

নিশ্চয়ই পারবো । উঃ-বুকটা কেমন ক'চ্ছে। প্রহলাদ। প্রহলাদ,-_ 

[প্রস্থান । 

হিরণ্যকশিপু। এবার শি করুনে ঘম? শিকার নেবে না? 

১৫৬ 



তৃতীয় দৃশ্ঠ | ] ভত্ভের ভা 

বিনতির প্রবেশ । 

[বনতি। জয় শ্রাহরি ! 

হিরণ্যকশিপু। কি? 

যণ্ডের প্রবেশ । 

যণ্ড। জন্ম প্রীহরি! 

হিরণাযকশিপু। চুপ,। মৃত্যু তোমাদের শিয়রে। 

যওড। মুত্যুতয়ে আর মোরা ভীঙ নই রাজ]। 

হারনাম-স্তখা পানে 

লঙ্জ। তয় হয়ে গেছে দুর। 

হে রাজন্, গুরুপুত্র আমি হে তোমার, 

যে অন্ত ফল নিজে খেয়ে হয়েছি পাগল, 

অংশ তার তব তরে এনোছ ধীমান্। 

ধর রাজা হারণাঘ, 

জনম সফল হোক। 

হিরণ্যকাশপ্ু | স্পর্ধা তব বিস্মত করেছে মোরে। 

বিনাত। হে সম্রাট, কোথা মোর নয়নের মনি ? 

এপে দাও প্রহলাদে আমার। 

তৃষিত নয়ন মম 

প্দন দেখি নাহ তারে। 

ননক্ষিসহ প্রহলাদের প্রবেশ । 

প্রহলাদ। কে এসেছে? গুরুদেব? 

(১৫৭ ) 



স্তর ভাক [চতুর্থ অস্ক। 

শ্সেহযয়ী গুরুমা আমার ? 

মা। মা! [ উভয়কে প্রণাম) 

বিনতি। চিরজীবী হ৪ বে সস্তান। 

গুরুমার আশীর্বাদ 

বশ্বমসম ঘিবে থাক তোবে। 

ষণ্ড ধন্য আমি গুরু কস অ্রেহের ছুলাল। 

ষে নাম নিয়েছ কলে বত চ্োরে 

কবেছি শাসন,» _-শোন্ বাবা, শোন, 

সেই নামে সমগ্র নগবী আজ 

হয়েছে মাতাল। জয় শ্রীহরি। 

প্রহলাদ। জয় শ্রীহরি। 
তিরণ্যকশিপু। চুপ । 

বিনতি। কি করিতে পাব তৃমি মাটিব মাহষ? 
নামেব অন্ত পানে মোরা মুতুাতয়। 

কয়াধুব প্রঘেশ। 

কয়াধু। এসেছ ? প্রহলা এসেছ? 

এস, এস, কাছে এপস, 

জননীর ক্ষীরধার1! শৈশনে করেছ পান, 

আজি মায়ের শ্সেহের করে 

তীব্র বিষ কর রে গ্রহণ । 

রুক্ষ 1। ব্ষি! দেখি দেখি, 

কেমন বিষের হ্বাদ। 

[ একটু খাইয়া ফেলিল ] 

(১৫৮ ) 



ক্ুতীয় দুষ্ট | ] 

কয়াধু। 

ভর্ভেব ভাক 

কি করিলে ভাগ্যহীন ? 

হিরণ্যকশিপু । দূর হ' নির্ব্বোধ, 

রক্ষী । 

প্রহলাদ । 

হিরণকশিপু। 

কয়াধু। 

বিনতি। 

বও্ড | 

বিনতি। 

কয়াধু। 

প্রহলাদ । 

এত যদি মরণের সাধ, 

মর গিয়া প্রাসাদ বাহিরে। 

তুমিও মরার তরে তৈরী হও রাজা । 

[ প্রস্থান 

কেদে না জননি যোব। 

তুমি যদি মুত্যু দাও, 
সে মুত্যু তো ত্বর্গের সোপান । 

রাণি,_ 

এই যে, এই যে বাজা। 

জ্বননীর সুপেয় পানীয় 

নির্ভয়ে খাও রে যাছ্মণি । 

নাহি তয়, হবিনামে মৃত্যু হবে জয়, 

ঘথোষিবে জগত্মন্ন আরও একবার 

যমজয়” শ্রীহরির নাম। জয় শ্রীহরি! 
জয় শ্রীহরি! 
জলদে লুকাও মুখ ওগে৷ দিনকর ! 

আশেপাশে কেহ যদি 

থাক মা জননী, আখি ছুটি কর নিমীলন। 
দাও মা প্রসাদ। 

[ কমাধু প্রহলাদেগ মুখে বিষ ঢালিয়া দিলেন; যণ্ড ও 
বিনতি শ্রহরি অপ করিতে লাগিলেন, হিরণ্যকশিপু 

চাঁপা হাসি হাসিতে লাগিল ] 
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ভত্গুচর ভাক [ চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রহনাদ। এ কি দিলে আমারে জননি? 

এ ঘে মধুর চেয়েও মধুঃ 

এমন স্থ্মিষ্ট দ্রপ্য খাই নাই কতৃ। 

যণ্ড ও বিনতি । জয় শ্রীহরি, জয় শ্রহরি! 

| প্রস্থান । 

কয়"ধু। প্রহলাদ ! দেখি, দেখি, 
সত্য তৃমি যমেরে করিলে জয়? 

[ বুকে হাত দিয় পরীক্ষা করিলেন ] 

হিরণ্যকশিপু। | নাভী ধরিস্া! দেখিলেন ] 

প্রহলাদ । জয় শ্রহরি, জঙ় শ্রহরি ! | প্রস্থান। 

হিরণযকশিপু | কয়াধু, মুখে তব হাসি কি ক্রন্দন, 

আমি কিছু বুঝতে না পারি। 

কয়াধু। ওগো, আমি যে চিনেছি তারে। 
ওই রক্ষী, ওই রক্ষী মহাশক্র তব। 

ধর, ধর,_-পালিয়ে না যায়। | প্রস্থান । 

হিরপ্যকশিপু । একি! পরদ্দতলে ভূমিকম্পে 

কাপিছে মেদিনী! 

মৃতাহীন হিরণাযক শিপু, 

মৃত কি তারেও আজি করিছে ম্মরণ? 

চতুদ্মুখ, মিথ্যাবাদী তুমি? 

না- না, এ সকলি নিশার শ্বপন। 

অমর অক্ষয় আরম 

ভগবান্ হিরপ্যকশিপু। [ প্রস্থান । 
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অঙ্গহলাদ। 

কয়াধু। 

অনুহলাদ । 

কগ্সাধু। 

পঞ্চম অঙ্ক । 
গ্রথস দৃশ্য । 

প্রাণ। 

অন্থুহলাদের প্রবেশ । 

একি হলো ? কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ, 

মুহুমূঃ ব্জপাত শিলাবৃ্ি 

রাজপুরী মাঝে! 

কোথা হ'তে আসে এত বিহঙ্গনিকর ? 
হাজারে হাজারে পাখী 

শাখায় শাখাক্স বসি 
করে হরিনাম! একি অঘটন ! 

প্রলয় কি এলে! ধরাধামে ? 

কয়াধুর প্রবেশ । 

অন্ুহলাদ, আছ বাবা? 

কেন মা কম্পিত দেহ? 

কি হয়েছে জননি আমার ? 

পুত্র তব মরে নাই হলাহলপানে । 
তবে কেন ছুনয়নে ঝরে বারিধার ? 
নিশিযষোগে দেখেছি ত্বপন-_ 
মহারাজ --ওঠ ভাবিতে পানি না আর। 
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ভর ভাক 

অন্হলাদ । 

কয়াধু। 

হিরণ্যকশিপু। 

নেপথ্যে রক্ষী । 

কয়াধু। 

অনুহলাদ। 

হিরপ্যক শিপু । 

[ পঞ্চম অন্ক। 

ওই দেখ ঝাঁকে ঝাঁকে 

ছুটে আসে কত বিহক্গম। 

ওরা পাখী নয়, দেবতা সবাই। 

দেবতা হয়েছে পাখী সম্রাটের ভয়ে? 

কেন তবে ফেল মা নিঃশ্বাস? 

দেবত্রাস দিথিজয়ী ম্বামী যে তোমাব। 

কে তাহার কি করিতে পারে? 

ওই রক্ষী, খুঁজে দেখ অনুহলাদ। 
নহে সে সামান্তধ নর, 

ত্বচক্ষে দেখেছি আমি 

তাহারি রসন৷ স্পশে 

হলাহল হয়েছে অমিয়। 

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ । 

কোথাও সে নাই রাণি, 

বোধহয় বিষপানে লভিয়াছে 

অকালমরণ। 

আমি আছি। 

ওই---ওই, যায় নাই মহাশক্র। 
একি অঘটন পিতা! 

স্ম্পষ্ট দেখিহ আমি 

ওই বুক্ষচড়ে রুষ্ণপক্ষ বিহঙ্গম 

কহিল এ মাঙ্গযের ভাষা । 

উচ্চশির লুটালে! ধূলায়, 
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প্রথম দুজা। ] 

প্রহলাদ । 

হিরণ্যকশিপু ও 
অচহলাদ। 

প্রহলাদ। 

ভচ্্ের ভাষ্ 

দিখিজর়ী মহাবীর হিরণ্যকশিপু-_ 
শিশুপুত্র তার মুখে লেপি দিল 

পরাজয়-গ্লানি! কোথায় লুকাবে৷ মুখ ? 

ঘনঘোর অন্ধকারে এ কলঙ্ক 

ঢাকিবার নয়। 

প্রহলাদের প্রঘেশ। 

কিসের কলঙ্ক পিতা? 

গৌরবের উচ্চ শৃঙ্গে 
নিজে তুমি করিয়াছ পর্দাথাত। 

আবার উঠিতে পার যদি ইচ্ছা হয়। 

জ্ঞানী তুমি, বীর তুমি, বহুগুণে গুণী; 

শুধু তক্তিহীন বলি দিবানিশি সহ মনন্তাপ। 

মহাভাগ, একবার গাও হরিনাম । 

| প্রহলাদ! 

প্রত্যক্ষ দেখিলে কতবার, 

নামে তার শমন পলায়, 

হলাহল স্ধা হয়ে যায়, 

ব্যর্থ হয় তীক্ষ তরবারি, 

ফণীর উদ্ধত ফণা চরণে লুটায়, 

তবু তুমি খুলিবে না আখি? 
অন্ুহলাদ। প্রহলাদ, সে রক্ষীটাকে তুমি দেখেছ? কোথায় সে 

বলতে পার? 
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ভক্তের ভাক [ পঞ্চম অন্ক। 

প্রহলাদ। কোন্ রক্ষী দাদা? 
কয়াধু। যে রক্ষীর রসনাম্পর্শে কালকুট অম্বত হ'য়ে গেছে? 
অন্হলাদ। বল, কোথায় আছে সে? সে রক্ষী নয়, আমাদের 

সেই মহাশক্র | 

প্রহলাদ । নারায়ণ? একথা আগে বল্্লে না কেন? আমি 

তার প1 দুখান। জড়িয়ে ধর্তুম। 

অঙ্থহলাদ । থামে নির্বোধ । 

হিরণ্যকশিপু ৷ প্রহলাদ, আজ আবার তোমায় বল্ছি, হরিনাম 

ত্যাগ কর। 

গ্রহলাদ। প্রাণটী ত্যাগ করা তার চেয়ে সহজ পিতা । 

হিবপ্যকশিপু। আমি এই মৃহূর্তে তোমায় রাজ্যটা দান 
করুবো। 

প্রহলাদ। কার বাঞ্য? কে দান করবে? এই নিখিল বিশ্ব- 
ব্রশ্মাণ্ড সেই একজনের রাজ্য, তুমি ছুদ্দিনের জন্ত তার প্রতিনিধি। 

তিনি প্রভু, তুমি তার ভূত্য। 

হিরণ্যকশিপু। কার ভৃত্য আমি? 

প্রহলাদ। সর্ধশক্িমান্ শ্রীহরির। 
হিরপ্যকশিপু ও বিগ] এলাম! 
কয়াধু। যাও বাবা, যাও; কেন তুমি এখানে এলে? মহা” 

গ্রলয়ের সুচনা! দেখছি! মহারাজ, ক্রোধ সংবরণ কর। ওই দেখ, 
পাখীগুলে! সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। শান্ত হও, শাস্ত হও। 

হিরপ্যকশিপু। আমি তোমার শ্রীহরিকে আজই চুর্ণ করুবো। 
কোথায় সে আছে ব্ল্তে পার? 
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প্রথম দৃষ্ঠ । ] ভত্ভ বর ডাক 

প্রহলাদ। সর্বত্রই আছেন তিনি। মান্য পশু বুক্ষ লতা মাটি 
জল--সবার মধ্যেই তিনি বিরাজমান | 

কয়াধু। তার শক্তি পরীক্ষা করুতে তুমি চেয়ো না রাজা। 

ওগো, আমি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। 

হিরণ্যকশিপু । হিরণ্যকশিপু অমর। 

থুরন্ধরের প্রবেশ । 

ধুরদ্ধর। তা তো বটেই--তা তো! বটেই। আপনাকে মারা 

হরির কাজ নয়। কি করৃবে হরি? জলে মর্ুবেন না, স্থলে মরুবেন 

না; অস্ত্রে মরুবেন না, শঙ্কে মরুবেন না; নারীর হাতে নয়, পুরুষের 

হাতে নয়; দিনে নয়, রাত্রিতে নয়। হরি আপনার কি করুতে পারে? 

অনুহ্লাদ । কেন বারবার হরি হরি কচ্ছেন? 

ধুরদ্ধর। কখন হরি হরি করুলুম? হরি হরি করবো কেন? 
হরি আমার কে? 

অন্ুহলাদ। বেরিয়ে যান। 

ধুরদ্ধর। আরে, তোমরা বেরিয়ে যাও। সে আসছে, সে আসছে। 
বল বাবা, জয় শ্রীহরি। 

কয়াধু। একি মহামাত্য, আপনি করতালি দিচ্ছেন কেন? 

ধুরদ্ধর। আজ বড় আনন্দের দিন মহারাণি। এই অত্যাচারী 
পাষণ্ড আমার ভাইয়ের সংসার ছারখার করেছে । আজ তার প্রতিফল 

দ্বিতে শ্রীহরি আসছেন। জয় শ্রীহরি। 
প্রহলাঘ । জয় শ্রীহরি ! 

হিরপ্যকশিপু। কোথায় তোমাদের শ্রীহরি 1? এই ক্ষটিকস্তপ্ের 
মধ্যে আছে সে? 
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ভ০্শুচর ভাক [ পঞ্চম অন্ক। 

প্রহলাদ। নিশ্চই আছেন। 

হিরণ্যকশিপু। পদ্দাঘাতে চূর্ণ করুবে। ক্কটিকস্তন্ত | 
অন্থহলাদ। পিতা, নিরস্ত হোন পিতা । [ পদধারণ ] 
হিরণ্যকশিপু। অন্হলাদ ! 
কয়াধু। রাজা, ক্ষাস্ত হও। [ পদধারণ ] 

হিরণ্যকশিপু । আঃ ! 

প্রহলাদ। শ্রাহরি, স্বাগতম্। 
ধুরদ্ধর। চক্রধারি, পাষণ্ড দলন কর। 

অন্গহলাদ। চুপ কর প্রহলাদ, ক্ষান্ত হোন মহামাত্য, পৃথিবী 
কাপিয়ে তার পদধ্বনি বেজে উঠছে। এ বুঝি এলো, এ বুঝি এলো । 

উ$-_ 

হিরণ্যকশিপু। কে আছ এই স্ফটিকস্তভের মধ্যে? বেরিয়ে এস। 

[ স্কটিকস্তনে পদাঘাত ] 
কয়াধু। নারায়ণ, নারায়ণ-_ 

নবসিংহের আবির্ভাব । 

সকলে। কে? কে? 

নৃুসিংহ। নর নই, নারী নই, আমি নৃসিংহ! দিন নয়, রাত্রি 
নয়। এ সন্ধ্যা) জলে নয়, স্থলে নয়, অন্তরীক্ষে তোমায় নিয়ে 

যাবো । অস্ত্রে নয়, শন্ত্রে নয়, এই নখাঘধাতে তোমার দেহ ছিন্নভি 
করুবো। হাংশ্হাঃ-হাঃ! [ হিরপ্যকশিপুকে ধরিল ] 

হিরণ্যকশিপু। কার ভাকে এসেছ তুমি জান? 

নৃসিংহ। ভক্তের ডাকে। 

হিরণ্যকশিপু। না, আমার ভাকে। জগৎ জানে না, তুমিও জান 
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প্রথম দৃশ্ত। ] ভক্তের ভা 

না, তোমাকে মর্ভে নামিয়ে এনেছি আমি। এইবার দেখি তোমার 

কত শক্তি। 

[ যুধ্যমান নৃসিংহ ও হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান । 

ধুরদ্ধর। দেখ মহারাণি, দেখ, মহাশৃন্ভে নৃসিংহ ভ্রিলোকবিজয়ী 
হিরণ্যকশিপুকে মুষিকের মত জজ্ঘার উপর রেখে নখাধাতে ছিন্নভিন্ন 

কচ্ছে। এই তো মাক্লষের শক্তি! 

অন্ুহলাদ । ওঃ-_-পিতা, পিতা, 

[ প্রস্থান । 
কয়াধু। নারায়ণ, নারায়ণ, এ রূপ সংবরণ কর ঠাকুর । 

প্রহলাদ। জয় শ্রাহরি, জয় শ্রহরি! 

নারায়ণের আবির্ভাব । 

কয়াধু ও প্রহলাদ। নমে ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাক্মণ হিতায় চ, 

জগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নম:। 

[ প্রণাম ] 
নারারণ। ম্বস্তি। [ অন্তর্ধান | 



উব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি, প্রণীত নাটকাবলী' 
বঙ্গবীর (এঁতিহাসিক নাটক ) গণেশ অপেরায় অতিনীত। যুল্য ২ 
প্রবীরাজ্ুঁন (পৌরাণিক নাটক ) গণেশ অপেরায় অভিনীত । মৃল্য ২৫, ৰ 

লীলাবসান (পৌরাণিক নাটক ) গণেশ অপেরায় অভিনীত । মূল্য ২ 
রভ্ত5-তিলক (এঁতিহাসিক নাটক ) নট্ট কোংতে অভিনীত । মূল্য ২/০ 
চাদের ০মচেক্স (তিহাসিক নাটক) ন্ট কোংতে অভিনীত । মূল্য ২৫* 
বাঁশের বালী (কাল্পনিক নাটক ) রঞ্জন অপেরা অভিনীত । মূল্য ২, 
রাজলক্ষ্্রী (পৌরাণিক নাটক ) গণেশ অপেরায় অভ্তিনীত । মৃল্য ২, 
সারথি ( পৌরাণিক নাটক ) নিউ গণেশ অপেরায় অতিনীত। মূল্য ২1, 
স্বামীর ঘর ( দেশাত্মবে!ধক নাটক ) প্রভাস অপেরায় অভিঃ। মূল্য ২৬ 
সমা০জর বলি (কাল্পনিক নাটক ) নষ্ট কোংতে অভিনীভ। মূল্য ২০ 
রাজ-নন্দিনী ( কাল্পনিক নাটক ) রঞ্জন অপেবায় অভিনীত । মূল্য ২।* 
সাচকর ভাক (রূপক নাটক ) প্রভাস অপেরায় অভিনীত । মুল্য ২৫০ 
০দবতার গ্রাস । পৌরাণিক নাটক ) নষ্ট কোধতে অভিনীত । মূল্য ২৫ 
রাজ-সল্সযাসী (&ঁতিহাসিক নাটক) বিষগ্রাম ন্ট কোংতে » মূল্য ২ 
আ্ব্ণলছ্ষা৷ ( পৌরাণিক নাটক ) বাণী নাট্য-সমাজে অভিনীত। মূল্য ২, 

ভত্ভকৰি জয়নেেৰ (এতিহালিক নাটক) নষ্টকোংতে অভিঃ। মূল্য ২৫০ 
দানবীর ( পৌরাণিক নাটক ) ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত । মূল্য ২৫ 
প্রাতিন্ণোধ ( কবিতার নাট্যরূপ ) ন্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৫ 
চাষার ছেলে (ধতিহাসিক নাটক নষ্ট কোঁংতে অভিনীত | মূল্য ২৫০ 

গন্ধস্ষের তমচয় (পৌরাণিক নাটক) নষ্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৫৯ 
গাক্ের তত (খতিহাসিক নাটক) সত্যনারারণ অপেরায় *। মূল্য ২ 
ভান্বত্ত-তীর্থ (কাল্ননিক নাটক ) নষ্ট কোংতে অন্ভিনীত। মূল্য ২ 
বিচারক ( এঁতিহাসিক নাটক ) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৫ 
ঝুরুত্ক্ষেতত্রর আঢ্গ (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে ॥ । মূলা ২। 
সবার €দবতা (পৌরাণিক নাটক) চণ্তী অপেরায় অভিনীত । মূল্য ২৫৭ 




